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فقـــدت الكويت والأمـــة العربيـــة والإ�شالمية 

رجـــال مـــن الزمـــن اجلميـــل، �شّطـــر خـــالل 

م�شريته منوذجا رائعا لرجال الكويت الأخيار، 

اإنـــه �شفري الدعـــوة والعمل اخلـــريي �شاحب 

الأيادي البي�شاء الدكتور الداعية عبدالرحمن 

ال�شميط موؤ�ش�ص ورئي�ص جلنة م�شلمي اأفريقيا 

�شابقا جمعية العون املبا�شر حاليا، بعد رحلة 

عطاء �شهد لها القا�شي والداين.

لقـــد فقـــد العمـــل اخلـــريي يف العـــامل بوفاة 

الدكتور ال�شميط �شفري الدعوة املعا�شر، حيث 

بداأ عمله اخلـــريي والدعوي والتنموي ب�شكل 

ب�شيط يف دولة الكويت بطموحات كربى، وكان 

ذلك يف اأواخر ال�شبعينيات من القرن املا�شي، 

حيـــث فتح اهلل عليه فتًحـــا عظيًما بعد ثالثة 

اأ�شهـــر عجاف، وانطلق بكل قوة نحو حلمه يف 

تنمية وتغيري وتطوير القارة ال�شمراء.

اإن الدكتـــور ال�شميـــط –رحمـــه اهلل- تـــرك 

حيـــاة الراحـــة والرفاهيـــة واأقـــام يف اأدغـــال 

اأفريقيـــا وغاباتهـــا و�شحرائها مـــع زوجته يف 

بيت متوا�شـــع يف قرية منـــاكارا بجوار قبائل 

الأنتيمـــور، واأخـــذ ميار�ص الدعـــوة لالإ�شالم، 

دعوة طابعهـــا العمل الإن�شاين اخلال�ص الذي 

يكر�ص مبـــداأ الرحمة فيجتـــذب األوف النا�ص 

لدين الإ�شالم.

ول ميكـــن لأي من�شـــف اأن يتغافـــل عن ثمار 

جهـــود ال�شميـــط يف اأفريقيـــا والتـــي اأ�شفرت 

عـــن اإ�شالم مـــا ل يقل عن 11 مليـــون اإن�شان 

وع�شرات الألوف من القبائل باأكملها وزعماء 

قبائل ودعـاة لأديان اأخرى اأ�شلموا فتحولوا اإىل 

دعـاة لالإ�شالم، كما �شاهم يف مد يد العون لهم 

من خالل توفري امل�شكن والعمل وامل�شت�شفيات 

واملدار�ص وغريها من الحتياجات.

وللعلـــم اأن هـــذا الرجـــل اأ�شيـــب بالعديد من 

الأمرا�ص اخلطـــرية واجللطات ولكنه ا�شتمر 

يف م�شريته ومل تثنه هذه املعوقات عن ال�شفر 

والرتحال والبذل يف عمله وم�شروعه ال�شخم 

يف تقـــدمي الهدايـــة وديـــن الإ�شـــالم والعي�ص 

الكرمي وم�شاريع التنمية لأنا�ص ن�شيهم العامل 

خلف الأدغال.

وبالرغـــم مـــن اإ�شابتـــه بجلطـــات يف ال�شـــاق 

وتخ�شـــن يف الركبـــة مينعـــه مـــن ال�شالة دون 

كر�شـــي وارتفـــاع يف الكول�شـــرتول ونزيف يف 

العني اإل اأنه كان يردد دائما: ولكن من ينقذين 

من احل�شاب يوم ي�شكـــوين النا�ص يف اأفريقيا 

باأنني مل اأ�شع اإىل هدايتهم.

اأخـــريا نثمن مبادرة �شمـــو اأمري البالد ال�شيخ 

�شبـــاح الأحمد اجلابر ال�شبـــاح باإطالق ا�شم 

فقيـــد الكويت د. عبدالرحمـــن ال�شميط على 

م�شجد الدولة الكبري تخليدا لذكراه ووفاء ملا 

قدمـــه مـــن عطاء وبذل حامـــال م�شعل اخلري 

لالإن�شانية جمعاء. 

سفير 
اإلنسانية.. 

وداًعا
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رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري



تنوعت �لأن�صطة �لدعوية و�لرتفيهية و�لرتويحية �لتي قامت بها �أفرع جلنة بانوراما عيد الفطر السعيد
�لتعريف بالإ�صالم على م�صتوى حمافظات �لكويت �صو�ء �أفرع �لرجال �أم �لن�صاء، 

وذلك يف خالل فرتة عيد �لفطر �ملبارك.

نظمـــت اإدارة ال�شئـــون الدعويـــة بلجنـــة 

التعريـــف بالإ�شـــالم برناجمـــا مبنا�شبـــة 

عيد الفطر املبارك للمهتدين من اجلالية 

الهنديـــة اإىل منطقة الوفـــرة، �شارك فيه 

22 مـــن املهتديـــن اجلـــدد بالإ�شافة اإىل 
دعاة اللجنة، وا�شتمل الربنامج على تالوة 

القـــراآن الكـــرمي مـــع الرتجمـــة للمهتدي 

اإبراهيـــم، وحما�شرتني، اإحداهما بعنوان 

“التقوى واأثرها يف امل�شلم” لالأ�شتاذ عالء 
الدين عني احلق املكي، والثانية بعنوان “ 

ماذا بعد رم�شان؟” للداعية اإ�شالم الدين 

عبـــد احلكيم، وم�شابقـــة ثقافية حيث مت 

طـــرح الأ�شئلـــة الثقافية علـــى املهتدين، 

وممار�شة بع�ص الألعاب ال�شعبية ومن ثم 

توزيع اجلوائز على الفائزين. 

�نطباعـــــــات �ملهتدين �جلدد حـــــــول �لربنامج:

�ملهتدي علي: الإ�شالم يغري الإن�شان بالكلية 

فمقت�شـــى ال�شهادتني التـــي دخلنا بهما يف 

الإ�شالم اأن ن�شبـــغ اأنف�شنا ب�شبغة الإ�شالم 

ثم ندعو اأ�شرتنا اإىل هذا الدين احلنيف.

�ملهتدي ح�صـــــــن: من اأعظم نعم اهلل علينا 

اأن هدانـــا لالإ�شالم فهـــي نعمة ل توازيها 

الدنيـــا ومـــا فيهـــا، وعندما نـــرى النا�ص 

يعبـــدون غـــري اهلل وهم اأ�شحـــاب عقول 

نتذكر قيمة هذا الدين.

يذكـــر اأنه بعد انتهـــاء املهتدي من حديثه 

املوؤثر كانـــت الدموع تتقاطـــر من عينيه، 

مما اأثـــر يف املهتدين اأثرا كبريا، فاحلمد 

هلل على نعمة الإ�شالم.

�ملهتدي �لدكتور حممد �صـــــــامي )�صومنت 

م�صر�( طبيب �لأ�صنان: قدم عر�ص تقدمي 

بوربوينـــت حـــول “القراآن الكـــرمي والعلم 

احلديـــث” بـــني فيـــه اأن القـــراآن الكرمي 

كالم اهلل تعـــاىل اأنزله على خامت الأنبياء 

نبينا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم لهداية 

الب�شرية جمعاء. 

الشؤون الدعوية بـ ”المال صالح” نظمت حفل العيد للجالية 

الهندية بالوفرة

مبنا�شبـــة عيـــد الفطـــر املبارك ومـــن اأجل 

الرتويح عن املهتديات اجلدد ون�شر الب�شمة 

وال�شعـــادة علـــى وجوههـــن، نظمـــت جلنـــة 

التعريف بالإ�شالم فـــرع املنقف ن�شاء رحلة 

اإىل منتزه �شاطئ العقيله للمهتديات اجلدد 

مع اأطفالهن يف اأول اأيام عيد الفطر ال�شعيد، 

و�شارك فيها ما يقارب 30 �شخ�شا.

ات�شمـــت الرحلـــة بجو ترفيهي كبـــري تخلله 

العديـــد من امل�شابقـــات والهدايـــا للح�شور 

ولقـــد عربت املهتديات امل�شـــاركات يف هذه 

الرحلـــة عن �شعادتهـــن بفقراتها التي 

اأدخلـــت ال�شـــرور علـــى نفو�شهـــن، 

و�شكـــرن اللجنـــة علـــى اإقامة مثل 

هذه الرحالت الرتفيهية.

�صكـــر خــــــــا�س: 

تتوجـــه جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم ن�شائية 

املنقـــف بال�شكـــر اجلزيـــل مل�شـــرف منتـــزه 

�شاطئ العقيلة فار�ص العتان على تعاونه مع 

اللجنة ودعمه لأعمالها اخلريية.  

نسائية المنقف: رحلة ترفيهية إلى منتزه 
شاطئ العقيلة للمهتديات الجدد
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�لتعريف بالإ�صالم



نظمـــت ن�شائية دار النـــوري للتعريف بالإ�شالم مبنا�شبـــة عيد الفطر 

رحلـــة ترفيهيـــة للجاليات الهنديـــة وال�شيالنية والفلبينيـــة اإىل مقهى 

اجلهراء ال�شعبي، حيث متت دعوة املهتديات اجلدد للم�شاركة بالرحلة 

من باب اإدخال الفرح وال�شرور على قلوبهن.

جديـــر بالذكـــر اأنه خـــالل الرحلـــة اأقيم اإفطـــار جماعـــي للمهتديات 

ال�شائمـــات )لأيـــام ال�شت من �شـــوال( واأي�شا قامـــت الداعيات باإلقاء 

حما�شـــرة كل ح�شب لغتها بعنـــوان “ف�شل �شيام ال�شـــت من �شوال”، 

حيـــث تطرقت خالل املحا�شـــرة اإىل حث املهتديـــات على �شيام هذه 

الأيام ملا فيها من الأجر العظيم.

ويف ختـــام الربنامـــج قامت الداعيات بعمل م�شابقـــة ثقافية للح�شور 

ومـــن ثم توزيـــع الهدايا الرمزية، حيث �شكرن جهـــد اللجنة يف اإدخال 

ال�شعادة اإىل قلوبهن. 

نسائية دار النوري احتفت بالعيد في مقهى الجهراء الشعبي

رفيهية 
ة التعريف بالإ�شالم مب�شجد املال �شالح رحلة ت

 الرئي�شي للجن
م الفرع

اأقا

لية التاميلية ح�شرها 75 �شخ�شا من املهتدين اجلدد وغري 
ئ ال�شامية للجا

ل�شاط

�شرة للداعيـــة عبد امل�شور 
مت اإلقاء حما

ن امل�شلمني حيـــث 
الية مـــ

اأبنـــاء اجل
امل�شلمـــني و

مل�شابقات 
يهية وا

 الفقرات الرتف
�شافة اإىل

الة العيد”، بالإ
حممد علي حتت عنوان “ر�ش

قافية والألعاب.
الث

ع اأبناء 
 اإنها تهدف اإىل دمج املهتدين اجلدد م

وقال الداعية عبد امل�شور حول الرحلة:

خوة واملحبة 
ى قلوبهم، وغر�ص الأ

ل�شرور عل
ني، واإدخال الفرح وا

ن امل�شلمـــ
اليـــة م

اجل

بينهم.

تها ن�شاط 
لة بال�شكـــر اإىل اللجنة لإقام

مل�شاركون والداعية يف الرح
وتوجـــه ا

جلالية. 
ايتها ودعمها لأبناء ا

العيد الرتفيهي، ورع

رحلة ترفيهية لشاطئ الشامية 

للجالية التاميلية
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اأقامـــت الإدارة الن�شائية بالرو�شة حفـــل عيد الفطر ال�شعيد 
للمهتديات اجلدد وعائالتهن من خمتلف اجلن�شيات )الإثيوبية 
والهندية وال�شريلنكية والفلبينية(، ومب�شاركة داعيات الفرع 
مبختلـــف اللغات وذلك مبقر جمعيـــة العون املبا�شر مبنطقة 
حـــويل، واحتـــوى برنامج احلفل علـــى امل�شابقـــات والألعاب 

الرتفيهية.

وقالـــت اإقبال احلجي م�شوؤولة ق�شـــم التوعية بهذه املنا�شبة: 
اإن هـــذه هـــي املـــرة الأوىل التي تقام فيهـــا احتفالية جلميع 
املهتديـــات من خمتلف اجلن�شيـــات، حيث تهدف الإدارة من 
ذلـــك اإىل التعارف بني املهتديـــات انطالقا من قوله تعاىل: 
يَُّهـــا النَّا�ُص اإنَّا 

َ
ـــا املُوؤمنُـــوَن اإْخـــَوة(، وقوله تعـــاىل: {يَا اأ )اإمنَّ

ن َذَكر َواأنثَى َوَجَعلْنَاُكْم �ُشُعوًبا َوَقبَائَل ِلتََعاَرُفوا اإِنَّ  َخلَْقنَاُكم مِّ
تَْقاُكْم اإِنَّ اهلل َعليٌم َخبري}، م�شرية اإىل 

َ
ْكَرَمُكـــْم ِعنـــَد اهلل اأ

َ
اأ

اأن احلفـــل احتوى علـــى العديد من اجلن�شيات يف احتفالية 
�شادهـــا ال�شعـــادة وال�شـــرور باعتبـــار العيد ال�شعيـــد اأحد 
مظاهر الفرح يف الإ�شالم حيث ياأتي بعد �شيام �شهر كامل 
قام فيه امل�شلمون بالكثري من ال�شعائر والطاعات والقربات 

اإىل اهلل عز وجل.

واأ�شـــارت اإىل اأن الحتفاليـــة لهـــا ثمار كبـــرية على نفو�ص 
املهتديـــات حيـــث ي�شعـــرن بقـــرب اللجنة منهـــن، وقيامها 
برعايتهـــن، والتفـــاين يف �شبيـــل ر�شـــم الب�شمـــة علـــى 
وجوههـــن يف هـــذا اليـــوم املبـــارك، قال 

تعاىل: {ُقْل ِبَف�ْشل اهلِل َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك 

ـــا يَْجَمُعـــوَن}،  َفلْيَْفَرُحـــوا ُهـــَو َخـــرْي مِمّ

ولذلك كانت م�شـــوؤولت الإدارة يف مقدمة 

احلا�شرات للحفل.

من ناحية اأخرى �شهد فرع الرو�شة حالة اإ�شهار 
اإ�شالم لإحدى ال�شيـــدات التي تدعى “ميالين” 
مـــن اجلن�شية الفلبينيـــة حيث اأ�شهـــرت اإ�شالمها 

و�شط دموع الفرع والبهجة والتهليل والتكبري. 

اإلدارة النسائية شاركت المهتديات فرحتهم 

في "العون المباشر"
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مـــن اأجل اإ�شعاد املهتديات اجلـــدد واجلاليات امل�شلمة الهندية يف عيد 

الفطر ال�شعيد، قامـــت داعيات فرع ال�شاملية بعمل برنامج للمهتديات 

الهنديـــات واجلاليات واأطفالهن، �شـــارك فيه 120 منهن، حيث قمن 

بالتوجـــه اإىل م�شجـــد “حمـــد” الكائن مبنطقـــة املرقـــاب اأول اأيام 

العيـــد لأداء �شالة العيد، وقبل ال�شالة كانـــت هناك حالة اإ�شهار 

اإ�شالم داخل امل�شجد بعد مقابلة الداعية لها و�شرحت لها اأركان 

الإ�شالم، ثم اأدين �شالة العيد يف جماعة.

ا�شتمـــل برنامج الحتفال علـــى خطبة العيد األقاهـــا الداعية الهندي 

ال�شيـــخ “عبد القادر �شانـــدا” حّث فيها على الجتهـــاد يف دعوة غري 

امل�شلمـــني واأن يفرحوا ويو�شعوا على اأهلهم بالعيد فهذا عيد امل�شلمني 

كما اأو�شاهم بتقوى اهلل عز وجل وكرثة الأعمال ال�شاحلة.

عقب ذلـــك قامت الداعيات بعمـــل م�شابقات للمهتديـــات واجلاليات 

امل�شلمـــة والأطفـــال، ووزعـــن عليهـــن الهدايـــا، ووزعن علـــى الأطفال 

“العيدية” م�شاهمة من اإحدى املتربعات لفرحة الأطفال.

واختتـــم الربنامج بتوزيـــع الداعيات على احلا�شـــرات بع�ص الوجبات 

والع�شائر واحللويات. 

الجالية الهندية نظمت برنامج العيد 

في مسجد حمد بالمرقاب

رحلة ترفيهية لشاليهات منتزه الخيران 

في ثالث أيام عيد الفطر السعيد

ة الن�شائية باملنقف بتنظيـــم رحلة دعوية اإىل �شاليهات 
قامـــت الإدار

منتـــزه اخلـــريان يف ثالث اأيـــام عيد الفطر ال�شعيد لعـــدد 25 عاملة 

مـــن خمتلف اجلن�شيات، وهدفت الرحلـــة اإىل تعريف العامالت غري 

امل�شلمـــات بديـــن الإ�شالم وبيـــان حما�شنه، حيث مت اإلقـــاء حما�شرة 

لقة نقا�شية للعامالت 
دعويـــة ترجمت باللغات املختلفة ثم اأقيمـــت ح

ن وا�شتف�شاراتهـــن، ومت اإهداوؤهن الكتيبات 
والإجابـــه عن ت�شاوؤلتهـــ

التعريفيه بالدين احلنيف. 
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ا�شتقبلـــت دار النـــوري للتعريـــف بالإ�شالم باجلهـــراء ممثلة يف 

مديرهـــا العام �شـــامل احل�شيني ورئي�ص ق�شـــم ال�شوؤون الدعوية 

ح�شـــن النبهان مدير عام �شركة حلويات الأريف �شعود الف�شلي 

وذلـــك لبحث �شبل التعاون بـــني اللجنة وال�شركة، والتعرف على 

الدار عن قرب، وما تقوم به من اأن�شطة وفعاليات دعوية.

واأكـــد احل�شيني خالل زيارة ال�شيف للـــدار على حر�ص اللجنة 

علـــى التعريف بالثقافة الإ�شالمية، وغر�ـــص املفاهيم الإن�شانية 

التـــي حتث علـــى عمل اخلري مـــن خالل التوا�شـــل مع خمتلف 

اجلاليـــات املتواجدة على اأر�ص الكويت، وبخا�شة غري امل�شلمني 

منهـــم، حيث تقوم اللجنة بتقدمي اأن�شطـــة وفعاليات تهدف اإىل 

تعريفهم بالإ�شالم.

واأ�شـــاد احل�شينـــي بالدعم الذي تقدمه �شركـــة حلويات الأريف 

لـــدار النـــوري، وتفاعلها مـــع احلمالت الدعوية التـــي تقوم بها 

اللجنـــة �شنويا، مثنيا على جمل�ـــص اإدارة ال�شركة ومديرها العام 

الـــذي مت ا�شطحابـــه يف جولة داخـــل مقر الـــدار للتعرف على 

اأق�شامهـــا املختلفـــة، والـــدور الذي يقـــوم به كل ق�شـــم، واملكتبة 

اخلا�شة بالدار، وقاعات املحا�شرات والدرو�ص ال�شرعية.

من جانبه اأبدى الف�شلي �شعادته بزيارته للدار وا�شتعداد ال�شركة 

للم�شاهمـــة يف العمل اخلريي الذي تقوم به اللجنة، موؤكدا على 

اأن اللجنـــة مثال يحتذى يف العمل الدعـــوي لي�ص داخل الكويت 

فقط بل وخارجها اأي�شا.

واختتم اللقاء بتقدمي درع تذكارية تكرميا لل�شركة لتعاونها ودعمها 

لالأعمال التي تقوم بها دار النوري للتعريف بالإ�شالم. 

نظـــم الفريـــق التطوعـــي بلجنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم حملـــة تعريفيـــة بعيـــد الفطـــر 

ال�شعيد من خالل توزيع “بر�شور تعريفي” 

يف جممع الكوت خالل اأيام العيد.

وقالت م�شوؤولة العالقـــات العامة بالفريق 

التطوعـــي بلجنة التعريـــف بالإ�شالم اأنوار 

الزنكي: اإن “الربو�شور” يهدف اإىل تعريف 

اجلاليـــات وخ�شو�شا غـــري امل�شلمني منهم 

بالعـــادات والتقاليـــد العربيـــة والإ�شالمية 

بالثقافـــة  وتعريفهـــم  الكويـــت،  لدولـــة 

الإ�شالميـــة التي تعترب مكونـــا اأ�شا�شيا من 

مكونـــات العيد حيث املظاهـــر الإ�شالمية 

من �شالة للعيد، والتزاور، وتبادل التهاين، 

وال�شعـــادة والفرحة التي متـــالأ القلوب يف 

هذا اليوم.

واأ�شافـــت اأن الربو�شـــور عبارة عن تعريف 

بعيـــد الفطـــر املبـــارك كونـــه ياأتـــي بعـــد 

منا�شبـــة مهمـــة بالن�شبـــة للم�شلمني وهي 

�شهـــر رم�شـــان املبـــارك الذي ي�شـــوم فيه 

امل�شلمـــون ملدة ثالثني يوما يف م�شهد فريد 

بالن�شبـــة لغري امل�شلمـــني، كما اأن العيد هو 

يـــوم فرحة بالن�شبة للم�شلمـــني باعتبار اأن 

اإدخال الفرح وال�شرور اإىل قلب امل�شلم من 

الأعمال الطيبة، قال تعـــاىل: {ُقْل ِبَف�ْشِل 

اهلِل َوِبَرْحَمتـــه َفبَذلـــَك َفلَْيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ 

ا يَْجَمُعوَن}. مِمَّ

واأكـــدت علـــى املعنى الإن�شـــاين الفريد يف 

عيـــد الفطر مـــن خـــالل زكاة الفطر التي 

يوؤديها ال�شائمون للفقراء حتى يتعففوا يف 

هـــذا اليوم املبارك، ول يكون هناك حمتاج 

بل الكل يف الفرحة وال�شرور �شواء.

ومـــن ناحيـــة اأخـــرى فقـــد قـــام الفريـــق 

التطوعي بالعديد مـــن الأن�شطة التفاعلية 

خالل الفرتة املا�شية ومنها توزيع احلقائب 

الدعوية على اجلميعات التعاونية املنت�شرة 

يف املحافظـــات املختلفة حيـــث ا�شتهدفت 

�شرائـــح العاملـــني يف تلـــك اجلميعات من 

غـــري امل�شلمـــني وكذلـــك رواد اجلمعيـــات 

ليتفاعلوا مع احلملة الدعوية التي اأطلقتها 

اللجنة حتت عنـــوان “خلك فعال.. بطيب 

الأفعال”.

املواطنـــني  بتفاعـــل  الزنكـــي  واأ�شـــادت 

واملقيمني اأثنـــاء توزيعها للحقائب الدعوية 

املختلفة. 

دار النوري  بالجهراء كرمت حلويات األريف

�لفطر” بعيد  تعريفي  “برو�صور 
 حملة تعريفية للفريق التطوعي للتعريف باإلسالم بالمجمعات

�لف�صلي �صعود  �أ.  يكرم  �حل�صيني  • �صامل 
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كتب: حممود بكر

جلنة التعريف بالإ�شالم تتحفنا- كالعادة- �شنويًّا يف �شهر رم�شان باإجناز غري م�شبوق يف جمال 

الدعوة، ون�شرها، وما كان ذلك ليتم لول دعم وتعاون اأهل الكويت قاطبة، واحلمد اهلل فقد اأ�شلم 

1282 �شخ�ًشا يف �شهر رم�شان املا�شي ما بني ن�شاء ورجال من خمتلف اجلن�شيات.

هـــذا العـــدد الذي اأ�شلم مل ياأت من فراغ، بل عن طريق جهـــد كبري بذل من جلنة التعريف 

بالإ�شالم وتعاون اأهل الكويت، وجهد دعوي كبري من خالل دعوة غري امل�شلمني يف منازلهم 

و�شركاتهم وموؤ�ش�شاتهم ووزاراتهم واأعمالهم. 

الإجناز احلقيقي الذي تفخر به جلنة التعريف بالإ�شالم هو رعاية هذا العدد الكبري الذي 

دخـــل يف الإ�شـــالم من قبل الدعاة وامل�شوؤولني يف اللجنـــة، وهذا هو العمل احلقيقي للجنة، 

فهذا الرقم مقدمــــة لتكليف وت�شريف جديـــــد من اهلل �شبحانه وتعاىل لدعاة جلنة التعريف 

بالإ�شالم حتى يقوموا بتعليم وتدريب وتاأهيل 1282 نف�ًشا جديدة دخلت الإ�شالم.

1282
شخًصا دخلوا اإلسالم في رمضان 
بـ »التعريف باإلسالم«

�لفعاليـــــــــــة: حفــل ا�شتقبال عيـــد الفطــــر ال�شعيـــد

�ملكـــــــان: �شالة جمعية ال�شليبخات والدوحة التعاونية

�حل�صـــــــــور: مدير عام جمعية النجـــاة اخلريية حممد 

اإ�شماعيـــل الأن�شاري، ومدير الأفـــرع بلجنة التعريف 

بالإ�شـــالم املحامـــي منيف عبـــداهلل العجمـــي، والعم 

نـــوري النـــوري، وجمـــال النـــوري ومديـــر دار النوري 

للتعريـــف بالإ�شـــالم �شـــامل احل�شينـــي ومديـــر فـــرع 

القريوان وال�شليبخات جودة الفار�ص، وجمع كبري من 

املواطنني واملقيمـــني وموظفي جمعية النجاة اخلريية 

وجلنة التعريف بالإ�شالم.

أ. محمد إسماعيـل األنصاري 
املديـــر العـــام جلمعية النجـــاة اخلريية

1434 رم�صان  يف  �أ�صلمو�  �ملهتدين" �لذين  "�أعد�د  عن  �ل�صتار  يرفع  • �لأن�صاري 
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ل ي�شعنـــا يف هـــذه الفر�شـــة اإل رفع اأ�شمى 

اآيـــات التهاين والتربيـــكات حل�شرة �شاحب 

ال�شمـــو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر حفظه 

اهلل، وويل عهده الأمني حفظه اهلل، ولل�شعب 

الكويتـــي، وجميع من دعـــم اللجنة من �شنة 

1978 اإىل اليوم.

اللجنـــة تقـــوم بفر�ص كفايـــة، نيابة عن اأهل 

الكويـــت واملقيمـــني، يف الدعـــوة واإي�شـــال 

ر�شالة الإ�شـــالم اإىل غري امل�شلمني، وبف�شل 

اهلل تعاىل، عدد املهتدين يزداد �شنويًّا.

لقد قمنا بو�شع ا�شرتاتيجية وا�شعة النت�شار 

للتعريف بالإ�شالم من خالل املراكز الدعوية 

التـــي انت�شـــرت يف كل حمافظـــات الكويت، 

مـــن اأجـــل التو�شـــع يف التعريـــف بالإ�شـــالم 

من خـــالل الدعاة، وتوفري املـــواد الدعوية، 

واملقيمـــني  للمواطنـــني  امل�شافـــة  وتقريـــب 

 ليقومـــوا بواجبهـــم يف التعريـــف الإ�شـــالم.

لبـــد اأن نعلـــم اأن اأكرث الأ�شبـــاب التي كانت 

وراء دخول هذا العـــدد الكبري اإىل الإ�شالم 

يف �شهـــر رم�شان هو ح�شن املعاملة من قبل 

الأ�شر الكويتية لهوؤلء الأ�شخا�ص، �شواء كانوا 

يعملـــون لديهم يف املنـــازل اأو يف املوؤ�ش�شات 

اأو ال�شـــركات.. ولذلـــك نحـــث اجلميع على 

التعامـــل بالطيب والكرم وال�شماحة مع غري 

امل�شلمـــني، لأن هذا التعامل هو الذي يعطيه 

ال�شبب لكي ي�شهر اإ�شالمه.

جزاكم اهلل خرًيا يا اأهل الكويت.. بي�ص اهلل 

وجوهكم..

• �لأن�صاري و�لعجمي يف ��صتقبال �صيوف �حلفل �لكر�م 

• جانب من �حلفل 
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1282  تكليـــــــــف
وت�شــريف جديــد من 
اهلل �شــبحانه وتعالــى 
لدعــاة جلنة التعريف 

بالإ�شــالم



هـــذا احلفل هو الأول الذي تقيمه جلنة التعريـــف بالإ�شالم يف منطقة ال�شليبخات يف 

�شالة جمعية ال�شليبخات والدوحة التعاونية.

الهـــدف مـــن احلفل هو التفاعل مع اأبنـــاء املجتمع الكويتي الذين كانـــوا لهم دور  كبري 

يف جنـــاح احلملـــة الدعوية التي اأطلقتها اللجنـــة يف رم�شان املا�شي »خلك فعال بطيب 

الأفعال«، والتفاعل مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين والأهايل واملقيمني ب�شكل عام يف دعوة 

غري امل�شلمني اإىل الإ�شالم.

اللجنـــة جنحـــت يف اأداء دورها مـــن خالل دعوة غري امل�شلمني ورعايـــة املهتدين اجلدد 

الذيـــن بلغ تعدادهم اأكـــرث من 62 األف مهتٍد ومهتدية منـــذ ن�شاأتها عام 1978م، وهذا 

يعد مفخرة لأهل الكويت.

نتقدم بهذه املنا�شبة املباركة وهي عيد الفطر 

ال�شعيـــد بالتهنئـــة ل�شمو اأمري البـــالد ال�شيخ 

�شبـــاح الأحمـــد اجلابر ال�شبـــاح، و�شمو ويل 

عهـــده الأمني ال�شيـــخ نواف الأحمـــد اجلابر 

ال�شبـــاح حفظـــه اهلل، واإىل ال�شعـــب الكويتي 

واملقيمني يف هذا البلد الطيب، ن�شاأل اهلل عز 

وجل اأن يتقبل منا جميًعا �شالح الأعمال.

 فكـــرة هذا احلفـــل رائعة، حيـــث يتم جتميع 

الإخـــوة يف جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم ومن له 

عالقـــة بهـــذه اللجنـــة املباركة مـــن متربعني 

واأهـــل الكويت ب�شفـــة عامة يف مـــكان واحد 

حتت �شقـــف واحد لتلتقي القلوب على حمبة 

اهلل عزوجل كمـــا التقت على طاعته يف �شهر 

رم�شان املبارك..

لقد اأثمرت جهـــود اللجنة املباركة من منطقة 

العبـــديل اإىل الوفـــرة اإ�شـــالم 1282 �شخ�شا 

على م�شتوى حمافظات الكويت، فهذا احلفل 

عبـــارة عـــن تكـــرمي ب�شيـــط و�شكـــر لالأيادي 

البي�شـــاء واأهـــل اخلـــري الذيـــن �شاهمـــوا يف 

حتقيق هذا الإجنـــاز من خالل دعمهم للجنة 

التعريف بالإ�شالم.

المحامي منيف عبداهلل العجمي
مدير الأفرع بلجنة التعريف بالإ�شالم

جودة خلف الفارس / مدير مكتبي �لقريو�ن و�ل�صليبخات
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مشعل حطاب الهاجري / نائب رئي�ص جمعية ال�شليبخات التعاونية:
ن�شكر جلنة التعريف بالإ�شالم ب�شكل عام، وفرعها مبنطقة ال�شليبخات ب�شكل خا�ص جلهودها 

امل�شهـــودة، ودورهـــا الدعوي، حيث اإنها تقدم خدمة جليلة للدين الإ�شالمي من خالل التعريف 

بالإ�شالم لغري امل�شلمني، وتوعية اجلاليات، ورعايتها للمهتدين اجلدد، ولذلك فاإن اجلمعية ل 

تتوانى يف تقدمي الدعم للجنة.

سالم الحسيني /�ملدير �لعام لد�ر �لنوري للتعريف بالإ�صالم:
الجتمـــاع اليـــوم لالحتفال بهـــدف كان من�شوًدا جلميع العاملني يف جلنـــة التعريف بالإ�شالم وهو 

هدايـــة غـــري امل�شلمـــني اإىل الإ�شالم، وبف�شـــل اهلل عز وجل فقد حتقق الهدف مـــن خالل اإ�شهار 

اإ�شالم 1282 �شخ�شا ودخولهم الإ�شالم، واأ�شبحوا اإخوة لنا يعتنقون نف�ص ديننا.

ر�شالتـــي اإىل الإخـــوة املواطنـــني واملقيمني هي اأن مـــن يدخلون يف الإ�شالم يكـــون اأكرثهم ب�شبب 

تاأثرهم باأخالق من حولهم، خ�شو�ًشا الكفالء اأو اأرباب العمل، اأو العمال الذين يعملون مع غريهم 

من غري امل�شلمني، ولذلك اأطلقنا احلملة الأخرية »خلك فعال.. بطيب الأفعال« لغر�ص هذا املعنى 

يف نفو�ص اجلميع بالرتاحم والتعاطف والت�شامح واإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو الأ�شل، ولبد 

من اأن نظهر هذه الأخالق الكرمية، لأنها الطريق ال�شريع اإىل قلوب املهتدين واملهتديات.

نتمنـــى مـــن كل �شخ�ـــص اأن يكون داعية، �شواء يف منزله اأو بني اأ�شرته اأو يف مكان عمله عن طريق 

املعاملة احل�شنة لهوؤلء النا�ص.

• �لتعريف بالإ�صالم تكرم �أ. عيد ذعار �لر�صيدي 

• �صورة جماعية 

الهــاجــــــــري: 
ن�شكـر "التعريف بالإ�شـالم" 
لـدورهــا الرائـد يف رعايــة 

املهتديـــن اجلــــدد 



اأكـــد ال�شيخ يو�شف ال�شند على اإن جلنـــة التعريف بالإ�شالم، بالإ�شافة 

اإىل دورهـــا الدينـــي، تقوم بـــدور وطني �شامخ جتاه الأفـــواج التي تاأتي 

الكويـــت، فلـــو انحرف �شـــري حياتهم، وكرث عندهم النحـــراف، خا�شة 

اأنهم عددهم يقدر مبئات الآلف، فلنا اأن نت�شور ماذا يحدث يف البلد، 

وباملقابل ماذا لو ح�شن اأخالقهم وح�شن انتماوؤهم لالإ�شالم؟.

جاء ذلك خالل افتتاح الفرع الـ22 للجنة التعريف بالإ�شالم مبنطقة 

الق�شـــور يف حمافظة الأحمدي بح�شور مدير اإدارة الأفرع املحامي 

منيف عبداهلل العجمي، ومدير الفرع وليد الكندري، وال�شيخ يو�شف 

ال�شنـــد واملتربع بدر العجمـــي، بالإ�شافة اإىل جمع غفري من وجهاء 

املنطقة واأهلها الكرام.

افتتـــح احلفل بتالوة اآيات من القراآن الكرمي لل�شيخ منري احللياين، 

ثـــم األقى مدير الأفـــرع املحامي منيف عبـــداهلل العجمي كلمة قال 

فيها: لقـــد ت�شرفنا اليوم بافتتاح منارة جديدة من منارات التعريف 

بالإ�شـــالم يف منطقة الأحمدي قام بهـــا اأبناء املنطقة لتقوم بدورها 

الدعوي يف دعوة وهداية غري امل�شلمني اإىل الإ�شالم.

واأثنـــى علـــى املتربع بدر العجمي قائاًل: اإن هـــذا العمل جاء تفاعاًل 

مع احلملة الدعوية التي اأطلقتها اللجنة لهذا العام يف بدايات �شهر 

رم�شـــان املبارك حتـــت عنوان »خلك فعال.. بطيـــب الأفعال«، فاأي 

عمـــل اأطيـــب من �شنيـــع الأخ بدر الذي به يفتـــح قلوبا ملئت بظالم 

ال�شرك والبعد عن اهلل عز وجل، ويهديها اإىل الطريق امل�شتقيم. 

من ناحيته قدم مدير الفرع وليد الكندري كلمة رحب فيها باحل�شور 

قائـــاًل: اإن جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم تت�شـــرف باحل�شـــور الكرام، 

مبنا�شبة افتتاح الفرع رقم 22 للجنة على م�شتوى دولة الكويت.

واأ�شـــار اإىل اأنـــه ينبغـــي علينا جميًعا اأن ندعـــو اإىل اهلل يف كل وقت 

ن دعا اإىل اهلل وعمل  وحـــني، قــــــــال تعاىل: {ومـــْن اأْح�شُن قْوًل مّمّ

�شاحًلا وقال اإّنني من امْلُ�ْشلمني}.

واأ�شـــاف: اأثنـــاء جتهيز الفـــرع كان النا�ص ياأتون اإلينـــا وي�شاألون عن 

احلقائـــب الدعويـــة مبختلـــف اللغات حتـــى يهدوهـــا، فالنا�ص على 

خري، ويحتاجون اإىل من يحركهم، والدليل على ذلك اأننا يف مرحلة 

التجهيـــز جـــاء اأحد الإخـــوة اإىل الفـــرع قائاًل: لقـــد جاءنا موظف 

اإيرلندي جديد بال�شركة، وطلب مننا التعرف على املعامل ال�شياحية 

يف دولـــة الكويت، وطلب التعرف على �شيء من الإ�شالم، وقدر اهلل 

بدر �لعجمي يتربع بجزء من بيته دعمًا للجنة يف عملها �لدعوي

»التعريف باإلسالم« افتتحت فرعها الـ 22 في »القصور« 

• افتتاح �حلفل بتالوة �آيات من �لقر�آن �لكرمي لل�صيخ منري �حللياين 

�حل�صور  من  • جانب 

• مدير �لأفرع �ملحامي منيف �لعجمي متحدثًا للح�صور
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اأن يـــرى اللوحـــة الإعالنية فوق الفـــرع، وكاأن اهلل عز وجل 

�شاقنـــي اإليكم، وبالفعـــل اأخذ حقيبة هدايـــة واأعطاها له، 

داعًيـــا اهلل عز وجـــل اأن ي�شرح �شدره اإىل الإ�شالم، ويهديه 

اإىل �شواء ال�شبيل.

مـــن ناحيته األقى ال�شيـــخ يو�شف ال�شنـــد الإمام واخلطيب 

بوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية كلمة قال فيها: احلمد 

هلل عـــز وجـــل اأن وفقنـــا اإىل افتتاح هذا الفـــرع، فقد قال 

ر�شـــول اهلل ]: »اإن من النا�ص نا�ًشا مفاتيح للخري مغاليق 

لل�ّشـــّر، واإّن من النا�ـــص نا�ًشا مفاتيح لل�ّشـــّر مغاليق للخري، 

فُطوبى ملن جعل اهلل مفاتيح اخلري على يديْه، وويٌْل ملن جعل 

اهلل مفاتيـــح ال�ّشّر على يديْه«، وجلنـــة التعريف بالإ�شالم، 

بالإ�شافة اإىل دورها الديني، تقوم بدور وطني �شامخ جتاه 

الأفـــواج التي تاأتي الكويت، فلو انحرف �شري حياتهم، وكرث 

عندهم النحراف، خا�شة اأن عددهم يقدر مبئات الآلف، 

فلنـــا اأن نت�شـــور ماذا يحـــدث يف البلد، وباملقابـــل ماذا لو 

ح�شن اأخالقهم وح�شن انتماوؤهم لالإ�شالم؟.

ودعـــا ال�شنـــد اإىل اإعداد الدعاة، كما يتـــم اإعداد املعلمني، 

فالبـــد من اإعداد الدعاة اأي�ًشـــا، والبعد عن الرجتالية يف 

الدعـــوة اإىل اهلل عز وجل، واتباع �شبيل احلكمة، قال ]: 

»اإن اهلل يحـــب اإذا عمـــل اأحدكم عماًل اأن يتقنه«، فيجب اأن 

ن�شـــرع يف العمل املوؤ�ش�شي الـــذي يعمل وفق اأهداف وخطة 

وروؤية ور�شالة وا�شحة، فنحدد الأهداف بطريقة م�شتقبلية، 

ون�شع توقعات ملا يحدث يف امل�شتقبل. 

وبـــنيَّ اأن و�شائـــل الدعـــوة اإىل اهلل يف القـــراآن الكرمي �شبع 

و�شائل، ثالث منهـــا يف �شورة النحل، قال تعاىل: {اْدُع اإىل 

�شبيـــل رّبك باحْلْكمة وامْلْوعظة احْل�شنة وجادلُْهم باّلتي هي 

اأْح�شـــُن...} احلكمـــة، واملوعظة احل�شنـــة، واجلدال بالتي 

هـــي اأح�شن، ويف �شورة يو�شف اأربع، قال تعاىل: {ُقْل هـذه 

�شبيلي اأْدُعو اإىل اهلل على ب�شرية اأناْ ومن اّتبعني و�ُشبْحان 

اهلل وما اأناْ من امْلُ�ْشركني}.

اأمـــا املتربع بدر العجمي فقال عن ق�شة الفرع: كانت لدينا 

خادمتان تدر�شان بلجنة التعريف بالإ�شالم باملنقف، ويقوم 

البا�ـــص اخلا�ص باللجنة بتو�شيلهما ذهاًبا واإياًبا، ثم انقطع 

ملـــدة اأ�شبوعني فكنا نقـــوم بتو�شيلهما اأنا وزوجتي، وعندما 

�شاألـــت عن فرع قريب يف القريـــن اأو العدان اأو الق�شور مل 

اأجد، ففكرت ملاذا ل نخ�ش�ص جزًءا من املنزل ليكون فرًعا 

للجنة، ونخدم به اأهل املنطقة وهم كرث؟ وبالفعل قمنا بهذا 

العمل ابتغاء وجه اهلل عز وجل، وكان فرع الق�شور اخلا�ص 

بلجنة التعريف بالإ�شالم. 

�ل�صهادتني  �ملهتدين  �أحـــــــد  يلقن  �ل�صند  يو�صف  • �ل�صيخ 

�خلـــزي �إبر�هيم  �أ.  تكرم  بالإ�صـــــالم  • �لتعريف 

�لعجمي  بدر  �أ.  �ملتربع  تكــــرم  بالإ�صالم  • �لتعريف 
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�لد�عية تريز� لي�صر تقدم عر�س بوربوينت عن �لإ�صالم 

�ملركز �أعمال  عن  نبذة  تعر�س  �لقحطاين  هيا  �أ.  تايز  مركز  • مديرة 

�حل�صور من  • جانب 

فعاليات

�لفعاليــــــــــــة

“حما�شــرة” لل�شفـــــراء والدبلوما�شيــني

�ملكـــــــــــــــــــــان 

مركــــز تايــــز للتوا�شـــل احل�شــــاري

�حل�صـــــــور

 35 �شخــ�ص اأع�شــــاء ال�شـلك الدبلوما�شـــي 

للعديد من ال�شفارات والبلدان ومنهم �شفري 

دولــــة كوبا وممثلني عن ال�شفــارة الرو�شية

�لهــــــــدف 

بيان العادات والتقاليد العربية والإ�شالمية

"العادات والتقاليد 
اإلسالمية" محاضرة للسفراء 

والدبلوماسيين بـ "تايز 
للتواصل الحضاري”



�لفعاليات: 

• كلمـــة ملديرة املركز هيـــا القحطاين اأ�شارت فيها اإىل عمل 
املركز والدورات التي تقام فيه وحتدثت عن عادات وتقاليد 

الكويتيني.

• حما�شرة للداعية تريزا لي�شر عن 
ال�شـــالم واأركانـــه، واأن ال�شيـــام هو 

اأحـــد هـــذه الأركان، واأهمية ال�شوم 

جل�شـــم الإن�شان ح�شـــب الدرا�شات 

نهايـــة  ويف  احلديثـــة  العلميـــة 

حما�شرتها افتتحـــت حلقة نقا�شية 

للح�شور حول املو�شــــوع. 

�حلا�صر�ت �إحدى  مع  نقا�س  لي�صر" يف  "تريز�  • �لد�عية 

للح�صور ع�صاء  • ماأدبة 

�ملحا�صرة مع  �حل�صور  • تفاعل 

• �لد�عيـــة ح�صن طــــه
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تطبيقات 
القرآن تؤثر على اقتناء 

المصحف الورقي

اأبدى عديـــد من املهتمني بتحفيظ القـــراآن الكرمي امتعا�شهم 

مـــن التاأثريات ال�شلبيـــة التي بداأت حتدثهـــا تطبيقات القراآن 

يف الهواتـــف الذكية على ا�شتخـــدام واقتناء امل�شحف الورقي، 

والذي بداأ بالرتاجع ل�شالح هذه الو�شائط الرقمية التي يزداد 

حتميلها وت�شغيلها على هواتف اجلوال والأجهزة اللوحية.

وا�شتقطبـــت تطبيقـــات القراآن الكـــرمي عديدا مـــن اأ�شحاب 

الهواتـــف الذكية، ل�شيما اأن اأغلب التطبيقات تتمتع بواجهات 

جذابة وتتيح قراءة و�شماع امل�شحف بدون اإنرتنت، اإىل جانب 

اإمكانية التنقل ال�شريع ما بني ال�شور، كما تتيح القراءة بالأجزاء 

والآيات، وحفظ ال�شور للمتابعة من اآخر نقطة قراءة.

وقـــال حممد الغروي اأ�شتاذ القراءات يف مدار�ص ذي النورين: 

اإن جمموعـــة من املهتمني بالقراآن الكرمي بداأت تدر�ص بجدية 

التاأثـــريات ال�شلبية التي اأحدثتها تلـــك التطبيقات وما ت�شببه 

من هجر للم�شاحف بني ال�شباب. 

مليون مصحف بـ 17 ترجمة.. ونسخ 
للمكفوفين بالمسجد الحرام

وفـــرت الرئا�شـــة العامة ل�شـــوؤون امل�شجد احلـــرام وامل�شجد النبوي 

ممثلـــة باإدارة �شـــوؤون امل�شاحف والكتـــب، قرابة مليـــون ن�شخة من 

امل�شحـــف ال�شريف واأخرى طبعت بلغة برايـــل )للمكفوفني( وزعت 

يف خزانـــات امل�شاحـــف باأنحـــاء امل�شجد احلرام لتكـــون يف متناول 

املعتمرين والزوار.

واأو�شـــح مدير اإدارة �شوؤون امل�شاحـــف والكتب حممد ال�شيالين اأن 

امل�شاحـــف مرتجمة باأكرث من 17 لغة، منهـــا الأوردية، والفرن�شية، 

والإندوني�شيـــة، والرتكيـــة، وال�شينيـــة، وال�شوماليـــة، واملليباريـــة، 

والتايلندية، والأ�شبانية، والبو�شنية، الألبانية، والهو�شا. 

حزب ألماني معارض 
يعد بإجراءات إيجابية 

نحو المسلمين

يف حماولـــة لت�شحيح اأو�شاع امل�شلمـــني يف اأملانيا، وعد احلزب 

ال�شرتاكـــي الدميوقراطـــي الأملـــاين املعار�ـــص بالتوا�شل معهم 

والتعاطي مع ق�شاياهـــم الرئي�شة، واأو�شح احلزب املعار�ص اأنه 

حال فـــوزه بالنتخابـــات الربملانية ف�شيتخذ اإجـــراءات اإيجابية 

نحو م�شلمي اأملانيا، بدًل من موؤمتر الإ�شالم احلكومي احلايل.

ح رئي�ص احلـــزب زاجمار جابريـال بـــاأن “موؤمتر الإ�شالم  و�شـــرَّ

احلكومي الذي اأ�ش�شته حكومة امل�شت�شارة احلالية اأجنيال مريكل 

عـــام 2006 بهدف تقنني و�شع الإ�شالم ودمـــج الأقلية امل�شلمة 

يف املجتمـــع الأملـــاين قد حتول لو�شيلة لن�شـــر املخاوف املر�شية 

من الإ�شالم )الإ�شالموفوبيا(، وتعزيز الأحكام النمطية ال�شلبية 

جتـــاه امل�شلمـــني، بعـــد حتوله ملوؤمتـــر اأمني يركز علـــى مكافحة 

الإرهاب الإ�شالمي.”

وخالل زيارته مل�شجد بو�شني يف برلني، د�شن ال�شيا�شي الأملاين 

برناجًمـــا اأعـــده املجل�ـــص الأعلى للم�شلمـــني يف اأملانيـــا لإقامة 

ل جلنة  حوارات عامة مع �شيا�شيي البالد، م�شيًفا اأن حزبه �شكَّ

خا�شة للتعاون مع الأقلية امل�شلمة.

من جهته، قـــال رئي�ص املجل�ص الأعلى للم�شلمني يف اأملانيا اأمين 

مزايك: اإن الربنامج الذي د�شنه جربيـال �شيحمل ا�شم “م�شلمو 

اأملانيـــا يواجهـــون �شيا�شييهـــا”، و�شيعمـــل بالتبادل بـــني املراكز 

الإ�شالميـــة وامل�شاجـــد يف برلني، بهدف تعزيـــز احلوار الثقايف 

والديني من خالل فتح قناة مبا�شرة للحوار بني اأفراد امل�شلمني 

وال�شيا�شيني الأملان. 

�لعامل �لإ�صالمي



جائــزة خاصـة 
لترجمة معاني القرآن الكريم 

إلى اللغة األلبانية

حتت �شعار “جهود بارزة يف جمال الكتابة والعلم والثقافة الإ�شالمية” 

نظـــم املركز الألباين للفكر واحل�شارة الإ�شالمية حفل جائزة املركز 

للعلـــوم والفنـــون الإ�شالميـــة حيث مت تكـــرمي الأ�شتـــاذ ح�شن ناهي 

بجائـــزة املركز جلهـــوده يف ترجمة معاين القـــراآن الكرمي اإىل اللغة 

الألبانيـــة، و�شـــارك يف التكرمي رئي�ص امل�شيخـــة الإ�شالمية الألبانية 

احلاج �شليـــم موت�شى، وممثلون عـــن ال�شلـــك الديبلوما�شي املعتمد 

يف األبانيـــا، وممثلـــو بع�ص ال�شفـــارات الألبانية يف البـــالد العربية، 

و�شيا�شيـــون و�شحافيـــون وفنانـــون وممثلـــو املوؤ�ش�شـــات الإ�شالمية 

املختلفة وعدد من متعاوين املركز واأع�شائه. 

مصر تحصد جائزتي »أفضل 
معهد قرآني« و»أكبر 

مشايخ اإلقراء« في العالم

منحـــت اجلائزة العاملية خلدمة القـــراآن الكرمي، يف دورتها 

ال�شاد�شة، جائـــزة »اأف�شل معهد قراآين« ملراكز املع�شراوي 

للدرا�شات القراآنية يف م�شر، كما ح�شد ال�شيخ »عبداحلكيم 

عبداللطيـــف عبداهلل �شليمان«، �شيخ مقراأة الأزهر وع�شو 

جلنة القراآن والقراءات بالإذاعة والتلفزيون امل�شري، على 

جائزة »اأكرب م�شايخ الإقراء«. 

مكتب الدعوة بالبطحاء يقدم 
»هدية رياضي« لنجوم البرازيل

التقـــى القائمون على برنامج هدية ريا�شي التابع ملكتب الدعوة 

وتوعيـــة اجلاليـــات بالبطحـــاء يف الريا�ـــص لعبـــي الربازيـــل     

بالتن�شيـــق مع �شركـــة RPM للت�شويق الريا�شـــي، وقّدم برنامج 

“هديـــة ريا�شي” جلميـــع الالعبني امل�شاركـــني يف املباراة وملدير 
ال�شركـــة املنظمـــة ومعاونيه من هنغاريا، هدايـــا عبارة عن كتب 

تعريفية بالإ�شالم.

وقـــال مدير مكتـــب الدعوة يف البطحاء ال�شيخ نـــوح القرين: اإن 

الربنامـــج ا�شت�شاف لعبي الربازيل امل�شاركني يف املباراة الودية 

لكـــرة القدم بني قدامـــى املنتخبني ال�شعـــودي والربازيلي الذين 

�شاركـــوا يف نهائيـــات كاأ�ـــص العامل مـــا بـــني 1994 يف الوليات 

املّتحدة و2006 يف اأملانيا، ومت تقدمي عدٍد من الهدايا التعريفية 

بالدين الإ�شالمي لهم وكان يف مقدمة الالعبني “بيبيتو واآلديري 

�شانتو�ص«.

واأ�شـــاف القرين اأن الالعبني �شعدوا كثرًيا بالهدية التي �شنعت 

من الـــرتاث، حيث احتوت الهدية على كتـــب للتعريف بالإ�شالم 

وبالر�شول عليه ال�شالة وال�شالم باللغة الربتغالية.

واأ�شـــار القريـــن اإىل اأن برنامـــج هديـــة ريا�شي يهـــدف لتعريف 

الريا�شيـــني الزائرين للمملكة واملحرتفـــني يف جميع الريا�شات 

يف اململكة على �شيء من ديننا وروعة اأخالقنا التي منبعها الدين 

احلنيف، مبّيًنا اأن الربنامج ُقّدم خالل 3 �شنوات لأكرث من 400 

ريا�شي من اأبرزهم مي�شي ورونالدو وروبن وغريهم. 



ملف �لعدد



يقول الدكتور عبـــد الرحمن ال�شميط: (من 

ينقذين من احل�شاب يوم ي�شكوين النا�ص يف 

اإفريقيا باأنني مل اأ�شع اإىل هدايتهم).. 

هـــذا بالرغم من اجلهـــود التـــي بذلها تنوء 

عـــن حملها اجلبـــال وكانت �شبًبـــا بعد اهلل 

-عـــز وجـــل- يف اإ�شـــالم اأحد ع�شـــر مليون 

�شخ�ص اأفريقي على يديه، وقام ببناء 5700 

م�شجـــد، وحفر 9500 بئر ارتـــوازي، واإن�شاء 

860 مدر�شـــة، واأربع جامعـــات، و204 مراكز 

اإ�شالميـــة، وكان ي�شلـــم على يديه يومًيا نحو 

900 �شخ�ـــص، كما اأن ع�شـــرات الألوف من 

قبائل الأنتيمور دخلوا الإ�شالم على يديه.

ق�شى ثالثني عاما من عمره يف الدعوة اإىل 

الإ�شالم باإفريقيا واأدغالها املوح�شة.

�شاهـــم يف تاأ�شي�ـــص جلنة م�شلمـــي اأفريقيا 

وجلنـــة الإغاثـــة الكويتيـــة وجلنـــة م�شلمي 

مـــالوي خالل جماعة عام 1984م ثم اأخرًيا 

جمعية العون املبا�شر.

قـــام بتوزيع اأكـــرث من 51 مليـــون ن�شخة من 

امل�شحـــف ال�شريـــف وطباعـــة وتوزيـــع 605 

ماليـــني كتيـــب اإ�شالمـــي بلغـــات اأفريقيـــة 

خمتلفة.

و�شاهـــم يف اإنقاذ اأكرث مـــن 320 األف م�شلم 

مـــن اجلوع واملـــوت يف ال�شـــودان وموزمبيق 

وكينيا وال�شومال وجيبوتي...

هذه هي بع�ص اأعمال فقيد الأمة الإ�شالمية 

والعربيـــة الدكتـــور عبد الرحمـــن ال�شميط 

–رحمـــه اهلل تعـــاىل- الـــذي �شيعتـــه جموع 
غفـــرية يف م�شهـــد مهيـــب يـــوم اخلمي�ـــص 

املوافـــق اخلام�ص ع�شـــر من عام 2013م اإىل 

مثـــواه الأخري مبقـــربة ال�شليبخات يف دولة 

الكويت.

تعاز �صاحب �ل�صمو �أمري �لبالد �ل�صيخ �صباح �لأحمد حفظه �هلل

بعـــث �شاحب ال�شمو الأمـــري ال�شيخ �شباح الأحمد بربقية تعزية لأ�شرة املغفور له باإذن اهلل 

تعاىل ال�شيخ د. عبدالرحمن ال�شميط، عرب فيها �شموه رعاه اهلل عن خال�ص تعازيه و�شادق 

موا�شاتـــه لوفاة الفقيد، �شائاًل �شموه املوىل تعاىل اأن يتغمده بوا�شع رحمته، وي�شكنه ف�شيح 

جناته، واأن يلهم الأ�شرة الكرمية جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

وقـــال وزيـــر الدولـــة ل�شـــوؤون جمل�ص الـــوزراء ووزيـــر ال�شحـــة ال�شيخ حممد العبـــداهلل اأن 

�شاحـــب ال�شمو الأمـــري ال�شيخ �شباح الأحمد اأمر باطالق ا�شـــم املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

د.عبدالرحمـــن ال�شميط على اأحد �شوارع الكويت، وذلك تقديًرا لأعماله اجلليلة وخدماته 

املتميزة يف العمل اخلريي والإن�شاين.

�لأفارقة �لأطفال  معاجًلا  �هلل-  -رحمه  �ل�صميط  • د. 
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"اأمــر البــالد" يخلــد 
باإطالق  ال�شميط  ذكرى 
ا�شمه على اأحــد �شوارع 

الكويـــت



قالـــــــو� عن �لدكتور عبد �لرحمن �ل�صـــــــميط 

رحمه �هلل تعاىل:

�خلارجيــــة: �ل�صميط كان مدر�صة عريقة يف 

�لعمل �خلريي

قالت وزارة اخلارجية الكويتية يف بيان لها: 

بقلوب مطمئنـــة ورا�شية بق�شاء اهلل وقدره 

تنعـــى وزارة اخلارجيـــة الداعيـــة املغفور له 

بـــاذن اهلل د. عبدالرحمـــن ال�شميـــط طيب 

اهلل ثـــراه، والـــذي كان يعمل منـــذ منت�شف 

ثمانينيـــات القـــرن املا�شي كملحـــق �شحي 

ودينـــي لـــدى �شفـــارة الكويـــت يف جمهورية 

كينيا.

واأ�شـــاف البيان: انطلـــق ال�شميط من مقره 

يف نريوبـــي ليوؤ�ش�ـــص �شبكـــة �شخمـــة مـــن 

املكاتـــب التي تهـــدف اإىل الإ�شراف ومتابعة 

العمـــل اخلريي، والذي ارتقى به لي�شل اىل 

م�شتويـــات �شهد له فيهـــا القا�شي والداين 

وعمـــل بكل جـــد واجتهاد علـــى اإعالء كلمة 

اخلري واحلـــق والإن�شانية من خالل جتربته 

التي امتدت ملا يقارب ثالثة عقود.

واعتـــرب اأنـــه: بف�شـــل توا�شلـــه املميـــز مـــع 

املح�شنـــني وو�شطيته واعتدالـــه ا�شتطاع اأن 

ين�شر العمل اخلريي يف افريقيا، واأن يتوىل 

بنـــاء امل�شاجد وحفـــر الآبـــار، والدعوة اىل 

ال�شالم، والهتمام بالأيتام والفقراء، فكان 

مدر�شة عريقـــة يف العمل اخلريي ويف ن�شر 

ا�شم الكويت العطر.

�حلمود: �لكويت فقدت علمًا من �أعالمها

وزير الإعـــالم ووزير الدولة ل�شوؤون ال�شباب 

ال�شيـــخ �شلمـــان احلمود قال: فقـــدت بوفاة 

د.ال�شميط علًما من اأعالمها و�شخ�شية فذة 

من �شخ�شياتهـــا البارة التـــي وهبت نف�شها 

ومالها وجهدها يف �شبيـــل خدمة الإن�شانية 

وانت�شال ال�شعوب الفقرية من مهاوي اجلهل 

وال�شاللت اإىل نـــور العلم واإ�شراقات النور 

والهداية. 

�ملعو�صرجي:

 �ل�صميط نذر حياته خلدمة �لإ�صالم

اأمـــا وزير العـــدل ووزير الأوقـــاف وال�شوؤون 

الإ�شالميـــة �شريـــدة املعو�شرجـــي فقد قال: 

»اإن الفقيـــد د. عبدالرحمـــن ال�شميط اأحد 

اأبنـــاء الكويت الـــربرة الذين نـــذروا حياتهم 

خلدمة الإ�شالم وامل�شلمني«. 

• �صالة �جلنازة على د. �ل�صميط - رحمه �هلل
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ثالثــــة  املعـو�شــرجي: 
عقود من العمل اخلري 
اأعلى خاللـها كلمة اخلر 

واحلق والإن�شانية



�لأن�صــــــاري: �صفيــر �لدعــــوة �ملعا�صـــر

قال حممد الأن�شـــاري املدير العام جلمعية 

النجـــاة اخلرييـــة: »اإن العمـــل اخلـــريي يف 

العامل بوفاة الدكتور عبد الرحمن ال�شميط 

فقـــد �شفـــري الدعـــوة املعا�شـــر وذلـــك لأنه 

العمـــل  اإثـــراء  يف  �شاهـــم  اهلل-  –رحمـــه 
اخلريي بدولة الكويت بل وغلفه بطموحات 

كـــربى، وكان ذلك يف اأواخر ال�شبعينيات من 

القـــرن املا�شـــي، حيث فتـــح اهلل عليه فتحاً 

عظيمـــاً بعد ثالثـــة اأ�شهر عجـــاف، وانطلق 

بـــكل قوة نحو حلمه يف تنمية وتطوير القارة 

ال�شمراء«.

الدكتـــور  جهـــود  اإن  الأن�شـــاري  وبـــنّي 

عبدالرحمـــن ال�شميط اأ�شفـــرت عن اإ�شالم 

مـــا ل يقل عـــن 11 مليون اإن�شـــان وع�شرات 

الألـــوف من القبائل باأكملهـــا وزعماء قبائل 

ودعـاة لأديـــان اأخرى اأ�شلمـــوا فتحولوا اإىل 

دعــــاة لالإ�شالم اأنقذهـم بف�شل اهلل تعاىل ، 

و�شاهم يف مد يد العون لهم من خالل توفري 

امل�شكن، والعمـــل، وامل�شت�شفيات، واملدار�ص، 

وغريها من الحتياجات.

�ملعتوق: 

�أدغال �أفريقيا ت�صهد بجهود �ل�صميط

رئي�ـــص الهيئـــة اخلريية الإ�شالميـــة العاملية 

امل�شت�شار بالديوان الأمريي ومبعوث الأمني 

العـــام لـــالأمم املتحـــدة لل�شـــوؤون الإن�شانية 

د.عبـــداهلل املعتـــوق قـــال عـــن الفقيـــد: اإن 

جليلـــة  اإن�شانيـــة  اأدوار  �شاحـــب  الراحـــل 

ا�شتفاد منها املاليني على اأر�ص الواقع، واأن 

جماهل اأفريقيا باأدغالها ووديانها وه�شابها 

وغاباتهـــا �شتظل ت�شهد لفقيد الأمة بجهوده 

املباركـــة يف اإخراج اأهلها من ظلمات اجلهل 

اإىل النور عرب اإن�شاء مئات املدار�ص واملراكز 

الثقافية والرتبوية والدعوية. 

�لرومي: 

مثال يحتذى يف �لعمل �لدعوي و�خلريي

ويقـــول رئي�ص جمعيـــة الإ�شالح الجتماعي 

حمود الرومي: اأ�ش�ص ال�شميط -رحمه اهلل-  

جلنـــة م�شلمي اأفريقيـــا قبل ثالثـــني عاًما، 

واأبلـــى فيها باًلء ح�شًنـــا، واأثمرت جهوده يف 

اإن�شـــاء جمعية العون املبا�شر، التي اأ�شبحت 

منـــارة ي�شع منهـــا اخلري على هـــذه القارة، 

وقـــد اأك�شبته هذه الأعمـــال حمبة الكثريين 

مـــن اأهل هذه الدول، و�شار مثاًل يحتذى به 

يف العمل الدعوي واخلريي. 

�لتفانــي يف �لدعــــوة �إىل �هلل

الدكتـــور �شالح الوهيبي الأمني العام للندوة 

العاملية لل�شباب الإ�شالمي: اإن الفقيد الراحل 

امتاز بالتفاين يف الدعوة اإىل اهلل، مما كان 

له اأثره الوا�شح يف ذياع �شيته، وذلك نتيجة 

اإخال�شـــه للعمل لوجه اهلل تعـــاىل، م�شيفاً 

اأنه كان يتحدث بحرقة عن �شرورة موا�شلة 

الإجنازات وجتنب الإخفاقـــات وكان يعي�ص 

الهم ليل نهار.

• �شالح الوهيبي  • حمود الرومي  • د. عبداهلل املعتوق  • حممد الأن�شاري  • �شريدة املعو�شرجي  • ال�شيخ �شلمان احلمود
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الأن�شاري:فقدت الكويت 
�شفيـــًرا للدعــوة �شاهــم 
يف تنمية وتطوير اأفريقيا



تـــــرك فر�ًغا و�هلل يعو�س �لكويــــــت مثله

�شامل احلمـــر رئي�ص جلنة زكاة ال�شامية: اإن وفاة 

الدكتـــور ال�شميـــط تـــرك فراًغا ن�شعـــر نحن به 

كموؤ�ش�شات تعمل يف املجال اخلريي، ون�شاأل اهلل 

تعاىل اأن يعو�ص الكويت من يخلفه.

�ملذكـــــــور: �أفريقيا �صيعت �ل�صميــــــط

من جهتـــه قال رئي�ـــص اللجنـــة الإ�شت�شارية 

العليا للعمـــل على ا�شتكمـــال تطبيق اأحكام 

ال�شريعة الإ�شالميـــة الدكتور خالد املذكور: 

»اننـــا ن�شتذكر اليـــوم اأخانا الأكـــرب الدكتور 

عبدالرحمن ال�شميـــط -رحمه اهلل تعاىل- 

وغفـــر لـــه بكل مـــا يخطـــر على البـــال من 

ذكريات عن عطائه وبذله وتوا�شعه واإميانه 

وت�شحياتـــه وكل مـــا قـــدم للكويـــت اأوًل ثم 

للعامل الإ�شالمي عامة ولأفريقيا خا�شة«.

اأفريقيـــا  »اإن  املذكـــور:  الدكتـــور  واأ�شـــاف 

باأراملها واأيتامها وجياعها وم�شاكينها تعرف 

ال�شيـــخ عبدالرحمـــن ال�شميـــط، واجلمـــوع 

الغفرية التي جاءت من بلدان كثرية حل�شور 

ت�شييعه لأقوى دليل على ذلك«.

�خلر�يف: نعزي �لـ11 مليون م�صلم �لذين 

حتولو� �ىل �ل�صالم

الأمـــني العـــام لالأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف 

الدكتـــور عبداملح�شـــن اجلـــاراهلل اخلـــرايف 

قـــال: »عظم اهلل اأجر اأهـــل الكويت والعامل 

الإ�شالمـــي اأجمـــع بفقيـــد العمـــل اخلريي، 

وعظـــم اهلل اأجر اليتام وجميـــع املحتاجني 

الذين كان ي�شاعدهم وعظم اهلل اأجر الـ 11 

مليـــون �شخ�ص الذين حتولـــوا اإىل لالإ�شالم 

بف�شل اهلل تعاىل ثم بجهد الراحل«. 

�لعي�صى: كّر�س عمره خلدمة �مل�صلمني

رئي�ـــص جمعيـــة اإحيـــاء الـــرتاث الإ�شالمي 

طـــارق العي�شـــى يقـــول: »فقـــدت الكويـــت 

والأمـــة ال�شالميـــة علًما من اأعـــالم العمل 

اخلريي، تغمده اهلل بوا�شع رحمته، واأ�شكنه 

ف�شيح جناتـــه، وثقل موازينـــه وتقبل �شعيه، 

رجـــل كّر�ـــص عمره وزهـــرة �شبابه يف خدمة 

امل�شلمـــني، فكابد عنـــاء ال�شفر والتجوال يف 

القـــارة الأفريقية، يـــداوي املر�شى، ويطعم 

اجلائع، ويك�شي العاري ويعلم اجلاهل«.

�هلل-  -رحمه  �ل�صميط  • د. 
يف زيارة لأحد �لقبائل �لأفريقية
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العي�شى: ال�شميط كابد عناء 
ال�شفر والتجوال يف اأفريقيا 
ليداوي املر�شـى ويطعــــــم 
اجلائـــــع ويعلـــم اجلاهـــل



�ملحيالن: عمله �خلريي متيز بال�صتد�مة

الدكتـــور  املبا�شـــر  العـــون  رئي�ـــص جمعيـــة 

عبدالرحمـــن املحيـــالن قـــال: »اإن الفقيـــد 

ال�شميـــط و�شـــع اأر�شيـــة للعمـــل اخلـــريي 

امليداين وملوؤ�ش�شة تتميز بال�شتدامة، اأو�شل 

مـــن خاللها املعطـــي باملحتاج وفـــق اأ�شلوب 

علمي راق، �شوف ي�شتمر اإن �شاء اهلل تعاىل، 

حيث حر�ـــص على اأن يكـــون لعمله اخلريي 

�شفـــة ال�شتدامـــة، فاملاء جار ملـــن يريد اأن 

ي�شرب، والدواء متوفر ملن يحتاج، واملدار�ص 

واجلامعات مفتوحة ملن ي�شاء«.

�أيقونـــــة عامليـــــــة �لرحمـــــة و�لإغاثـــــــة

يقول �شامي عبد اهلل الدري�ص املهتم بالعمل 

الدعـــوي واخلريي عن ال�شميـــط: ال�شميط 

هـــو اأيقونتنا للعـــامل ولالإن�شانيـــة )ال�شميط 

اأيقونـــة الرحمة والإغاثـــة(، هكذا ينبغي اأن 

تعمـــل موؤ�ش�شـــات وهيئـــات الإغاثـــة يف العاملني 

وموؤ�ش�شـــات  واجلامعـــات  والإ�شالمـــي  العربـــي 

الإعالم لن�شنع من هذا الرجل )اأيقونة عاملية(.

�خلميـــ�س: �إجنــــاز�ت تتحـــدث عن نف�صها

اأمـــا م�شاعـــد الرئي�ـــص التنفيـــذي ملوؤ�ش�شة 

�شليمـــان عبدالعزيـــز الراجحـــي اخلرييـــة 

باململكة العربيـــة ال�شعودية حممد اخلمي�ص 

فقد قـــال: »اإن اإجنازات الدكتـــور ال�شميط 

الكبـــرية يف اأفريقيـــا تتحدث عنـــه واآخرها 

الأ�شبـــوع املا�شـــي حني مت ت�شجيـــل جامعة 

»الأمة« يف كينيـــا وا�شتالم �شهادة اعتمادها 

ر�شمًيا وهي اجلامعـــة الأوىل للم�شلمني يف 

كينيا من اأ�شل 37 جامعة«.

�صفيـــــــر فوق �لعــــــــادة

 عبدالعزيـــز اأحمـــد البزيع قـــال: »ال�شميط 

رجـــل بـــاع الدنيا من اأجل الآخـــرة حيث اإنه 

كان �شفرياً –مل تنجب الدنيا باأ�شرها- مثله 

يف العمل اخلريي والإن�شاين«.

نـــــــــور �لإ�صــــــالم

 ع�شـــو جمل�ـــص اإدارة بيـــت الـــزكاة حممد 

املخيـــزمي: »ال�شميط مـــن ال�شخ�شيات التي 

اآلت على نف�شها اأن ت�شارك اأ�شحاب البطون 

اجلائعـــة واملالب�ص البالية ومن ل ماأوى لهم، 

بـــل واأ�شفـــق عليهم مـــن اآلم الدنيا والآخرة 

فاأخرجهـــم مـــن ظـــالم اخلرافـــة اإىل نـــور 

الإ�شالم، فرحم اهلل اأبو�شهيب رحمة وا�شعة 

واأ�شكنه اأعايل اجلنان«. 

اأ�شـــرة التحريـر اآملها امل�شاب 
اجلــلل ول تقــول وداًعا.. 

بل اإلى جنـــــــة اخللـــد 
باإذن اهلل تعالــى

املحيــــالن: الفقيــد اأ�ش�س 
للعمـل اخليــري امليدانــــي 

فتميــز بال�شتدامـــة
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعوة!

)18(

المهتدي.. 
وتعلم 
االسالم

ميثـــل املهتـــدون اجلـــدد دعامة 

هامة لالأمة ال�شالمية وعن�شرا 

فاعـــال يف ن�شـــرة هـــذا الديـــن 

واإعالء ر�شالته ال�شامية يف اآفاق 

العاملـــني، و�شفـــريا فـــوق العادة 

لالإ�شـــالم يف وطنـــه وجمتمعـــه 

وبيئته.

مـــن  كثـــري  اأن  املعـــروف  ومـــن 

املهتديـــن اجلـــدد مـــا يلبـــث اأن 

ت�شعف همته وتنطفئ حما�شته 

يجـــد  مل  اإذا  الوقـــت  مبـــرور 

اهتماما وا�شعا من قبل املجتمع 

امل�شلم الذي يعي�ص فيه بروافده 

املوؤ�ش�شيـــة واأفـــراده، �شواء كان 

هـــذا ال�شعـــف ب�شبب اأهلـــه اأو 

�شحبته اأو �شعف اإميانه.

ولعـــل �شعـــف اإميـــان املهتـــدي 

اجلديـــد يعـــد حتديـــا رئي�شيـــا 

للمجتمع امل�شلـــم، يف ظل تزايد 

يف  الإ�شـــالم  معتنقـــي  اأعـــداد 

العامل عاما بعد عام، فال ميكن 

اأن تاأخـــذ احلما�شـــة ال�شاهقـــة 

التـــي تغطي جبالً عنـــد اإ�شهار 

الإ�شالم طريقها اإىل النح�شار، 

حتـــى جتف الـــروح وتعـــود اإىل 

�شابق عهدها.

ولي�ـــص مـــن املنا�شـــب اأن غـــري 

علـــى  يتعـــرف  حينمـــا  امل�شلـــم 

الإ�شالم، وبعد اأن ي�شهر اإ�شالمه 

يتـــم اإعطـــاوؤه م�شحفـــاً اأو كتيباً 

اأو كتبـــاً ثـــم يُـــرتك ول يُعتنى به 

ول يتابـــع، ل�شيما اأن الوردة يف 

قلبه ل تزال يف مراحلها الأوىل 

وحتتـــاج اإىل عنايـــة خا�شة من 

هجـــوم الأيـــدي والريـــاح، ومن 

هبوب الأفـــكار وتالطم العقائد 

الأخرى.

فكثريا مـــن املهتدين بعد اإ�شهار 

اأم�ـــص  يف  يكونـــوا  اإ�شالمهـــم 

احلاجـــة اإىل املتابعـــة والتاأهيل 

والتعليـــم، بحيـــث تكـــون هناك 

وروحانيـــة  اميانيـــة  منظومـــة 

تتوا�شـــل  متكاملـــة  وعقديـــة 

والدرو�ـــص،  بالكتيبـــات  معـــه 

والـــدورات ال�شرعية، والتدريب 

على العبـــادات، وتوفري دعوات 

للحـــج والعمرة وزيـــارة بيت اهلل 

احلـــرام، وا�شت�شعار روح الأخوة 

التي جتمع �شـــرق العامل بغربه، 

و�شماله بجنوبه.

هـــذا الأمر لي�ص مق�شـــور دوره 

اجلمعيـــات  اأو  اللجـــان  علـــى 

املتخ�ش�شة فح�شب واإمنا ينطبق 

اأي�شـــا علـــى الكيـــان املجتمعي، 

بحيـــث ت�شـــكل البيئـــة املنا�شبة 

مناخـــا موؤثرا ينمو ويرتعرع فيه 

املهتدي اجلديـــد ب�شورة مثالية 

جتعلـــه ايجابيا وفاعـــال لنف�شه 

وجمتمعه واأمته.

اىل جانـــب اأن نف�ـــص املهتـــدي 

اجلديـــد مل تر�شـــخ بعـــد، فهي 

واجلـــذب،  لل�شـــد  عر�شـــة 

والفتتان مبذاهب جتعل الدين 

لها واجهة، وهي تهدم الدين من 

داخله، مـــا قد يوؤدي اإىل �شعف 

املهتدي اأو ذهابـــه اإىل التيارات 

والفـــرق الهدامـــة واجلماعـــات 

املت�شددة . 

نحن يف جلنة التعريف بالإ�شالم 

انتهجنـــا منذ ع�شـــرات ال�شنني 

م�شلـــكا وا�شحا يف ق�شية تعليم 

وتاأهيـــل املهتدين اجلـــدد �شواء 

كانـــوا داخـــل الكويـــت اأو حتـــى 

اأوطانهـــم،  اإىل  عودتهـــم  بعـــد 

حيـــث اأطلقنا حملـــة دعوية قبل 

عدة �شنوات بعنـــوان )ا�شالمهم 

بدايـــة.. وتعليمهم اأمانـــة( لأننا 

الفكـــري  التكويـــن  اأن  وجدنـــا 

�شـــرورة  للمهتـــدي  والروحـــي 

ملحـــة لبناء �شخ�شيته الو�شطية 

املعتدلة.

اإن هـــذه املهمـــة ال�شاقة تتطلب 

ال�شرعيـــة  الـــدورات  اقامـــة 

القـــراآن  حتفيـــظ  وم�شابقـــات 

وبرامـــج تعليـــم اللغـــة العربيـــة 

والرحـــالت الرتفيهية للمهتدين 

اجلدد واجلاليـــات، لذا طرحت 

اللجنة موؤخـــرا م�شروع )علمني 

الإ�شالم( لتقوم بدورها املطلوب 

يف  املجتمـــع  عـــن  النيابـــة  يف 

تعليم وتعريـــف املهتدين اجلدد 

مبـــادئ دينهم وقيمـــه وعباداته 

ومعامالته. 

الفكـــري  التكويـــــن 
�شـــرورة  والروحـــي 
ملـحـــــــة للمهتــــدي 
اجلديـد بعد اإ�شالمــه



تعتـــرب الديانـــة الإ�شالميـــة الأوىل والأ�شرع 

انت�شاًرا يف العامل رغم اأنوف اأعدائها، ورغم 

كل ما يكاد لها من مكائد، فقد اأكدت اأحدث 

الإح�شائيات ال�شادرة عام 2008م من معهد 

جالـــوب لأبحـــاث الـــراأي العام باأمريـــكا اأن 

حماولت ت�شويه �شـــورة الإ�شالم وامل�شلمني 

وبنـــاء �شـــورة �شيئة لكل ما هـــو م�شلم باءت 

بالف�شل، واأن الإ�شالم مازال ينت�شر يف اأوروبا 

واأمريكا وكل اأرجاء الدنيا.

فعلـــى �شبيـــل املثـــال اأظهـــرت الدرا�شـــات 

الإح�شائيـــة يف بريطانيـــا اأن عـــدد معتنقي 

الدين الإ�شالمي مـــن ال�شباب يف  بريطانيا 

قـــد تزايـــد ب�شرعة خـــالل اأعـــوام الأخرية، 

كمـــا اأظهـــرت تلـــك الدرا�شـــات اأن اأكرث من 

يعتنـــق الإ�شالم مـــن ال�شباب هـــم من اأ�شل 

برازيلـــي ولوك�شومربجي و�شويـــدي، وطبًقا 

لدرا�شـــة معهد هيت�شـــون الربيطاين، يعتنق 

الدين الإ�شالمي اأكرث من 100 بريطاين كل 

�شهر.

اأمـــا عـــدد امل�شاجد، فقد و�شـــل اإىل 1500 

م�شجـــد يف البالد، ف�شاًل عن امل�شاجد غري 

الر�شميـــة وامل�شليـــات، ومـــن الالفت للنظر 

اأن عـــدد معتنقي الإ�شالم من املحبو�شني يف 

ال�شجون والإ�شالحيات يف تزايد م�شتمر يف 

بريطانيا. 

ويف اإطـــار جولـــة الأمري ت�شارلـــز يف ال�شرق 

الأو�شط �شرح م�شاعده باأنه بداأ يتعلم اللغة 

العربية يف در�ص خا�ص، واأنه �شوف ي�شتطيع 

قراءة القراآن الكرمي باللغة العربية يف خالل 

6 اأ�شهـــر، واأكـــد ت�شارلز مدى حبـــه للثقافة 

والفـــن العربـــي، واأنه يتعلـــم اللغـــة العربية 

ب�شغـــف و�شوف يقراأ القراآن يف وقت قريب، 

ون�شـــرت جريـــدة “ديلـــي ميـــل” اأن الأمـــري 

الإجنليـــزي لـــه اإ�شهامات كبـــرية يف تطوير 

احلوار للتعاي�ص بني الأديان!

ومـــن بريطانيا ننتقل اإىل اأملانيا، فبدعم من 

وزارة الثقافـــة الأملانيـــة ي�شتعـــد 21 معلًمـــا 

لبدء دورة تدريبية يف جامعة جي�شن الأملانية 

لإعداد مدر�شي مادة الدين الإ�شالمي، حيث 

يتـــم اإعدادهم ليكونوا رواًدا يف هذا املجال، 

وعليهم بدء عملهم يف العام الدرا�شي املقبل 

يف املدار�ـــص البتدائيـــة الأملانيـــة، و�شـــوف 

يتعلـــم املدر�شـــون يف تلك الـــدورة اجلامعية 

اأ�شا�شيـــات الإ�شالم و�شوؤون الديـــن، واأي�ًشا 

يتلقـــون املنهجية الالزمـــة لتدري�شها، وذلك 

ملدة عـــام، وو�شفـــت وزيرة الثقافـــة التابعة 

حلزب الأحـــرار تلك الدورة باأنهـــا اأ�شا�شية 

و�شروريـــة، واأنـــه بذلـــك ميكـــن البـــدء يف 

تدري�ـــص الرتبية الإ�شالميـــة للعام الدرا�شي 

2014/2013 يف املدار�ص البتدائية يف 25 
مدر�شة ابتدائية كمرحلة جتريبية.

ومنـــذ اأكـــرث مـــن 10 �شنوات ان�شغـــل الراأي 

العـــام الأملـــاين مب�شري كني�شـــة كابرناوم يف 

مدينـــة هامبورج الأملانيـــة، والآن يلفت هذا 

املبنـــى الأنظار اإليه جمـــدًدا، لأنه �شيتحول 

اإىل م�شجـــد، فخـــالل ال�شهـــور القادمة من 

املفرت�ص اأن يعـــاد بناء الكني�شة بتكلفة اأكرث 

مـــن مليـــون يـــورو، وذلك لكـــي يتـــم افتتاح 

امل�شجد يف الثالث من اأكتوبر القادم، والذي 

ي�شادف ذكرى توحيد اأملانيا.

1500
عدد امل�شاجد الر�شمية يف بريطانيا حتى الآن

100
بريطاين يعتنق الدين الإ�شالمي كل �شهر

40
مليون يورو تكلفة اإن�شاء اأكرب م�شجد يف اأيرلندا

اإلسالم 
الديانة األولى 

واألسرع 
انتشاًرا في 

العالم
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ويف مدينـــة دبلـــن الأيرلنديـــة وافق جمل�ص 

البلديـــة على طلـــب اإن�شاء اأكـــرب م�شجد يف 

اأيرلندا، قامت منظمة دبلن ويلفار الإ�شالمية 

بتقدميـــه اإىل جمل�ص البلدية، و�شتبلغ تكلفة 

هـــذا امل�شـــروع حـــوايل 40 مليـــون يـــورو، 

ممنوحة من دولة الإمارات العربية.

 يذكر اأن م�شاحة هذا امل�شروع �شتكون 157 

األـــف مرت مربع، و�شي�شمـــل امل�شروع مطعًما 

و�شالة موؤمترات ومدر�شة ابتدائية وكلية.

ووقـــع جمل�ص البلديـــة يف ال�شويد على قرار 

تاريخـــي يوافق على رفـــع الأذان من املئذنة 

لأول مـــرة يف البالد، وذلك اأيام اجلمعة من 

م�شجد »Fittja« الذي مت بناوؤه يف العا�شمة 

�شتوكهـــومل مب�شاهمات مـــن رئا�شة ال�شوؤون 

الدينية الرتكية.

 »Botkyrka« جمعيـــة  رئي�ـــص  و�شـــرح 

الثقافيـــة الإ�شالميـــة باأنهم تقدمـــوا بطلب 

للبلديـــة التابـــع لهـــا امل�شجد يـــوم 24 يناير 

املا�شـــي، وطلبـــوا احل�شـــول علـــى ت�شريح 

ب�شـــاأن رفـــع الأذان اأيـــام اجلمعة مـــن ماآذن 

امل�شجـــد، وبعدما و�شل الطلـــب اإىل جدول 

اأعمال جمل�ص بلدية »Botkyrka« واجتمع 

اأع�شاء املجل�ـــص، ا�شتمرت املناق�شات ب�شاأن 

هـــذا املو�شوع طوياًل، وانتهت باملوافقة على 

رفـــع الأذان مبكـــربات ال�شوت مـــن املئذنة 

لأول مرة يف تاريخ ال�شويد.

وعقـــب هذا القـــرار تقـــدم اإ�شماعيل اأوقور 

بال�شكـــر جلميـــع اأع�شـــاء جمل�ـــص البلدية، 

واأو�شـــح رئي�ص جمعيـــة بوتكـــريكا الثقافية 

الإ�شالمية اأنه ينبغي احل�شول على اإذن من 

مديريـــة الأمن للح�شول على حدود املنطقة 

التـــي يجـــب األ يتعداها �شـــوت الأذان،كما 

اأكـــد اأن الغالبية العظمـــى للمقيمني يف تلك 

املنطقة من امل�شلمني. 

اجلديـــر بالذكـــر اأن م�شجـــد »Fittja« هو 

امل�شجد الوحيد ذو املـــاآذن يف ال�شويد، وقد 

مت ت�شييـــده مب�شاهمـــات مـــن فاعلي اخلري 

املقيمـــني يف ال�شويـــد بالتعـــاون مـــع رئا�شة 

ال�شوؤون الدينية الرتكية، وهو م�شجد يحظى 

باهتمام ال�شويديني والأجانب.

ومـــن ال�شويـــد اإىل اأو�شكتلنـــدا حيث ي�شعى 

امل�شلمـــون مبدينة جال�شكـــو حل�شد اجلهود 

والطاقـــات وجمـــع التربعـــات لتمويل �شراء 

اإحـــدى املدار�ص الر�شميـــة ال�شابقة مبنطقة 

اأبوت�شفـــورد والتي ا�شرتتهـــا جمعية التعليم 

جنيـــه  األـــف   400 مقابـــل  بـ»جال�شكـــو« 

اإ�شرتلينـــي، ليتم افتتـــاح اأول مدر�شة ثانوية 

اإ�شالمية باملدينة.

اأمـــا يف اإ�شبانيـــا فقـــد اأ�شبـــح احللـــم ببناء 

اأكـــرب م�شجـــد يف مدينـــة فالن�شيـــا حقيقـــة 

الآن، فامل�شجـــد اجلديد هو الثاين باملنطقة 

بت�شميـــم معمـــاري متميز، وي�شـــاف اإىل الـ 

172 م�شجـــًدا اآخـــر، وقـــد مت متويـــل هذا 
امل�شجد عن طريق تربعات من جميع اأنحاء 

العـــامل، علـــى الرغم من اأن رئي�شـــة البلدية 

ترف�ـــص الإف�شـــاح عـــن تكلفتـــه، و�شرحت 

عمـــدة بلدة بوبـــال دي بايابونـــا من احلزب 

ال�شعبـــي احلاكـــم باأن كل مـــن امل�شوؤولني يف 

البلـــدة واجلاليـــة اأكدوا اأنهـــم اجتمعوا بكل 

جريانهـــم، واأن كل املقيمـــني باملنطقـــة مثال 

على التكامل والحرتام الديني.

وعلق على باب امل�شجد لفتة بعنوان »احلب 

للجميـــع ول �شغينة لأحـــد«، واأ�شاف رئي�ص 

اجلالية بفالن�شيا: »هـــذه روحنا، وم�شجدنا 

مفتوح لكل جرياننا من غري امل�شلمني، ولكل 

من يريد اأن يعرفنا«.

ومـــن اإ�شبانيـــا ننتقـــل اإىل اإيطاليـــا، حيـــث 

انعقدت يف بلدية كزالة مونتفرياتو يف اإقليم 

الي�شاندريا مبقاطعة  بيومونته �شمال غرب 

اإيطاليـــا املرحلـــة الأوىل من النـــدوات التي 

تهـــدف اإىل التعريف بالإ�شـــالم وامل�شلمني، 

حيـــث دار النقا�ـــص حـــول مبـــادئ الإ�شالم 

الأ�شا�شية اخلم�شة، ونظرة الإ�شالم للم�شيح 

\ ومكانـــة ال�شيـــدة مـــرمي العـــذراء يف 
الإ�شـــالم، ومن املزمع انعقاد مراحل اأخرى، 

حيث يتم الرتكيـــز على نبي الإ�شالم �شيدنا 

الإ�شـــالم،  املـــراأة يف  ومكانـــة   [ حممـــد 

بناء اأكرب م�شجد يف مدينة فالن�شيا

واأكرث من

وا�شت�شافـــة عديد من ال�شيدات الإيطاليات 

الالتي اأ�شهرن اإ�شالمهن.

هـــذا وقد ا�شت�شاف تلفزيـــون مالطا ال�شيخ 

حممـــد ال�شاعدي القائد الإ�شالمي بـمالطا 

يف اإحـــدى احللقات التلفزيونيـــة التي دافع 

فيهـــا عـــن اأحـــكام ال�شريعـــة الإ�شالميـــة، 

وخ�شو�ًشـــا احلدود، وبـــنّي اأنها اأمثل عقاب 

للمجرمني واجلناة.

ويف فرن�شـــا ظلت مدر�شة ابن ر�شد الثانوية 

الإ�شالميـــة اخلا�شـــة مبدينـــة ليـــل الواقعة 

ب�شمال فرن�شا حمور اهتمام كثريين لعقود، 

ولكـــن يف الفرتة الأخـــرية اأ�شبحت من بني 

اأف�شـــل املدار�ص بـفرن�شا، حيث اأتت من بني 

اأف�شل ثـــالث مدار�ص �شمن قائمة املدار�ص 

الوطنيـــة، ومتيـــزت بجودة م�شتـــوى التعليم 

والو�شع الطالبي، وقد اأثار اإعجاب املواطنني 

الفرن�شيـــني ح�شـــول املدر�شـــة الإ�شالميـــة 

اخلا�شـــة علـــى املرتبـــة الثالثـــة يف نظـــام 

ت�شنيف املدار�ص ال�شنوي، مطالبني املدار�ص 

الأخـــرى بالقتـــداء باملدار�ـــص الإ�شالميـــة 

يف حت�شـــني م�شتـــوى وجـــودة التعليـــم. 

امل�شدر: مفكرة الإ�شالم
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25مدر�شة
البدء يف تدري�ص الرتبية الإ�شالمية بها
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حتتل م�شاعـــدة الآخرين مكانة 

مرموقة يف الإ�شالم، وقد تاأخذ 

تلك امل�شاعدة اأ�شكال مادية من 

بذل للمال والوقت واجلهد، وقد 

تاأخـــذ اأ�شكال معنوية من تقدمي 

الن�شـــح والإر�شـــاد والأخذ بيد 

الآخرين للطريق ال�شحيح، ومّد 

يد العـــون لهم، ولقد ربط النبي 

] درجة اإميان الفرد واكتمالة 
مبدى مـــا يقدمـــه لالآخرين من 

عطـــاء كما يحـــب اأن يكون هذا 

العطـــاء لنف�شـــه، قـــال ]: “ل 

يوؤمن اأحدكـــم حتى يحب لأخيه 

مـــا يحب لنف�شه”، ويقول اأي�ًشا: 

“امل�شلم اأخو امل�شلم ل يظلمه ول 
ي�شلمه، ومن كان يف حاجة اأخيه 

كان اهلل يف حاجتـــه، ومـــن فرج 

عن م�شلـــم كربة فـــرج اهلل عنه 

كربـــة مـــن كربات يـــوم القيامة، 

ومن �شرت م�شلما �شرته اهلل يوم 

القيامة”.

والأخـــوة هنـــا قـــد تكـــون اأخوة 

اإميانيـــة كمـــا اأخربنـــا بهـــا اهلل 

عـــز وجل يف قولـــه تعاىل: )اإمنا 

املوؤمنون اإخوة(، وقد تكون اأخوة 

اإن�شانية بني امل�شلم وغري امل�شلم، 

وهذه لها حقوق وتلك لها حقوق 

اأي�شا.

حقوقهـــا  الإميانيـــة  فالأخـــوة 

معلومة كما يف احلديث املتقدم، 

اأمـــا ما نتحدث عنه فهي الأخوة 

الإن�شانية التي دائما ما نكون يف 

غفلة عنها، وهي ترتبط ارتباطا 

وثيقا بالدعوة، لأنه اإذا ما تر�شخ 

هـــذا املبداأ فاإن ال�شخ�ص امل�شلم 

�شيعرف اأن هنـــاك حقا وواجبا 

اإن�شانيـــا يف دعـــوة غـــري امل�شلم 

اإىل الإ�شالم، و ميد له يد العون 

وامل�شاعدة لكي يخرجه من حياة 

العـــدم التـــي يعي�شهـــا اإىل حياة 

جديدة ملئها النور.

اإذا �شاألـــت م�شلمـــا عـــن حياته 

يف ظـــل الإ�شالم حتـــى ولو كان 

عا�شيـــا لكانت الإجابة الفورية: 

العاملـــني..  رب  هلل  “احلمـــد 
بخـــري” يحمد اهلل عـــز وجل اأن 

عـــرف طريقه، فتن�شبـــغ حياته 

بال�شعادة والر�شا لأنه يعلم يقينا 

اأنه من قال ل اإله اإل اهلل خمل�شا 

دخل اجلنة، ففـــي احلديث عن 

عمرو بـــن دينار، واأبـــي الزبري، 

عـــن جابر بن عبد اهلل، عن اأبي 

عبـــد الرحمن يعني معـــاذا، اأنه 

قال وهو مري�ـــص: اك�شفوا عني 

القبة حتـــى اأحدثكم حديثا لول 

ما اأنا عليـــه مل اأحدثكم، فاأن�شاأ 

اأبـــو عبـــد الرحمن، فقـــال: اإين 

�شمعـــت ر�شـــول اهلل �شلـــى اهلل 

عليـــه، يقول: “من قال ل اإله اإل 

اهلل خمل�شا دخل اجلنة”.

وبالتـــايل فـــاإن للدعـــوة جانبـــا 

عظيمـــة  وم�شوؤوليـــة  اإن�شانيـــا 

يجـــب اأن ي�شت�شعرها كل م�شلم، 

فيقـــوم بواجبه بدعـــوة الآخرين 

اإىل الإ�شـــالم، وبف�شـــل اهلل عز 

وجـــل فقـــد اأ�شبحـــت الدعـــوة 

�شهلـــة ومي�شرة، حيـــث اإن جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم اآلـــت على 

نف�شهـــا اأن تقـــدم للم�شلم جميع 

الو�شائـــل الدعوية التي ي�شتطيع 

مـــن خاللها دعوة غري امل�شلمني 

اإىل الإ�شـــالم، فلم ترتك و�شيلة 

دعوية اإل وقامت على توفريها، 

بل اإنها تطلق احلمالت الدعوية 

ال�شنويـــة لتحقيـــق  والإعالنيـــة 

هذا الغر�ص، وحتـــث املواطنني 

واملقيمني على التفاعل معها يف 

�شبيل جناح تلك احلمالت.

اإن ا�شت�شعار م�شوؤولية دعوة غري 

امل�شلمـــني اإىل الإ�شالم هو الذي 

كان وراء دخـــول 1282 �شخ�شا 

رم�شـــان  �شهـــر  يف  لالإ�شـــالم 

املا�شي، وهو من اأعلى معدلت 

اإ�شهـــار الإ�شالم التـــي �شهدتها 

الأعـــوام  مـــدار  علـــى  اللجنـــة 

املا�شية منـــذ تاأ�شي�شهـــا، وهذا 

يـــدل علـــى اإدارك اأهميـــة دعوة 

غـــري امل�شلمـــني اإىل الإ�شـــالم، 

ومدى تاأثري احلملـــة الإعالمية 

والدعوية التـــي اأطلقتها اللجنة 

بعنـــوان )خلـــك فعـــال.. بطيب 

الأفعـــال(، وحتقيقهـــا لأهدافها 

ال�شرتايتجية التي و�شعتها لها 

اللجنة.

ولنـــا يف ق�شة الغـــالم اليهودي 

الذي اأ�شلم علـــى يد ر�شول اهلل 

] فقـــال عنـــه: “احلمـــد هلل 
الذي اأنقذه بي من النار”.. 

اأخي امل�شلم قـــم بواجب الدعوة 

و�شاعـــد الآخرين واأنقـــذ نف�شا 

من النار بدخولها لالإ�شالم. 
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�ملحامي منيف �لعجمي

مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف 

بالإ�شالم

طريق �لهدى

للدعوة 
إلى اهلل.. 

وجه 
إنساني

الآخرين  بيــد  الأخــذ 
اإلــى الطريــق ال�شحيح 
اإن�شاين ودعوي واجـب 



ذهـــب اإىل اأفريقيـــا لأول مـــرة 

من اأجـــل اإغاثـــة املر�شى هناك 

اإحـــدى  مـــع  طبيبـــا  ب�شفتـــه 

احلمـــالت الإغاثيـــة، ويف اأثناء 

و�شفـــه العالج لأحـــد املر�شى، 

قال لـــه: خذ هـــذه اجلرعة من 

الـــدواء علـــى ثالث فـــرتات يف 

اليوم، بعد كل وجبة..

حينهـــا ابت�شـــم الرجـــل املري�ص 

وقال: نحن نـــاأكل وجبة واحدة، 

وذلك اإن توفرت لنا!!

مـــن هنـــا كانـــت بدايتـــه.. اإنـــه 

الوالـــد املربـــي، ال�شـــم الـــذي 

ع�شقـــه ال�شغـــار قبـــل الكبـــار، 

العـــون لأنا�ص لقوا اأهوال املنية 

وهم اأحياء، اإنه الدكتور الفا�شل 

عبدالرحمـــن ال�شميـــط رحمـــه 

اهلل، اإن مـــن اأروع خ�شـــال هذا 

الرجـــل العظيم املبـــادرة، قيمة 

تكمـــن داخـــل كل اإن�شـــان فينا، 

حتتـــاج اإىل القليـــل مـــن العـــزم 

والتوكل على اهلل لت�شرق �شم�شا 

علـــى الواقع فينتفـــع اخللق من 

نورها ودفئها،

“ل�شـــت ملزمـــا بذلـــك!” كلمات 
يرددها الكثـــري! متنا�شني )ومن 

تطـــوع خـــريا فـــاإن اهلل �شاكـــر 

عليـــم(، اإنـــه وعـــد عظيـــم مـــن 

الوعـــــود الربانيـــــة،

مل يكن -رحمه اهلل- ملزما بكل 

عمل قام بـــه بل واأتقنه بجدارة، 

لكنه الأمل مبا هو باق عند اهلل 

من الأجـــور واحل�شنات اجلارية 

يف الدنيـــا ومـــا بعد املـــوت، بل 

والربكة التي تاأتي من اهلل ن�شرة 

واإنعاما وتف�شال على من يتقرب 

اإليه ولو بالعمل الي�شري، ودعوين 

قرائـــي الكـــرام اأحتفكم بحكاية 

املعا�شـــر،  زمننـــا  يف  ح�شلـــت 

مـــع مـــن كان رفيقا لنـــا يف هذه 

الدنيا قبـــل ب�شعة اأيام، الدكتور 

عبدالرحمن ال�شميط، لنحفظها 

ونرددهـــا ونق�شها لأطفالنا قبل 

النوم.

�شمـــع يف يـــوم مـــن الأيـــام عـــن 

قريـــة مل ي�شلها الإ�شـــالم بعد، 

فقرر �شـــد الرحـــال اإليها مبلغا 

عـــن دينه، فقـــال لـــه مرافقوه: 

لت�شتطيـــع الو�شول اإليها فبيننا 

وبينها نهر فيه متا�شيح!

واأنـــا  اإليهـــا  خـــذوين  فقـــال:   

امل�شوؤول.

ركبوا النهـــر واجتازوه ثم دخلوا 

القرية، ففوجئ اأهلها بهم!

و�شاألوهم  كيف و�شلتم؟!

فقـــال لهـــم الدكتور ومـــن معه: 

حفظنا اهلل لأننا نبلغ دينه

ف�شرحوا لهم الإ�شالم وتعاليمه، 

للدكتـــور  القريـــة  �شيـــخ  فقـــال 

اإن  �شـــرط  لنـــا  عبدالرحمـــن: 

نفذته دخلنا الإ�شالم،

اإن املطـــر مل ياأتنـــا منـــذ �شنـــني 

فادع لنا ربك!

فقـــال لهـــم: نعم ولكـــن اجمعوا 

اأهل القرية، ففعلوا

فقـــام فتو�شاأ ثم �شلـــى و�شجد 

بـــكاء  فيهـــا  بكـــى  �شجـــدة  هلل 

�شديـــدا وهـــو يدعو “يـــارب ل 

تخـــذل ديـــن عبدالرحمن بذنب 

عبدالرحمن”.

فا�شتجاب اهلل له وبداأت ال�شماء 

ترعد! وجتمع الغيم فاأمطرت!

وما اإن رفع الدكتور عبدالرحمن 

راأ�شـــه من ال�شجـــود اإل والقرية 

كلها ت�شرخ “ن�شهد اأن ل اإله اإل 

اهلل واأن حممدا ر�شول اهلل”.

هكـــذا تتجلى لنا بـــركات العمل 

اخلريي، مـــن كان ميلـــك نف�شا 

مبـــادرة للعطاء كانت لـــه نف�شه 

بابا من اأبـــواب اجلنة الوا�شعة، 

اإن مـــن برنـــا باأنف�شنـــا اأن نعترب 

بـــكل حـــدث ميـــر بنـــا، و كانت 

كلماتـــي هذه عـــربة تعلمتها من 

�شخ�ص جليل نرثتها لكم اأحرفا 

من قلم حمـــب لعلها حتيي فينا 

نف�شـــا خرية تبلغ ب�شدق نواياها 

عنان ال�شماء. 

يلال تطوع

�أنو�ر �لزنكي

رئي�شــة ق�شـم العالقات العامــة 

)الفريــــق التطوعـــي(

Anwar.alzanki@alnajat.com.kw

طلبوا مني 
الدعاء له 
فبكيت على 
نفسي!

"العـــــون" 
قيمـة وطاقـة كامنـة يف 
نفـ�س ال�شميط اأ�شرقت 
على اإفريقيـــا



جوزيـــف موري�ص �شابًقا... ا�شمي احلايل »حممد يو�شف عبدالعزيز الها�شمي«، مواطن 

ا، لدينا �شـــركات للنفط والغـــاز والتعديـــن واملجوهرات  اأمريكـــي مـــن عائلـــة ثرية جـــدًّ

والعقـــارات، اأقطـــن يف بيفريل هيلـــز بكاليفورنيا، اأحمل درجـــة املاجي�شتري يف الأعمال 

التجارية.

اأثنـــاء درا�شتـــي بالثانوية العامة كان يتبـــادر اإىل ذهني اأ�شئلة حمرية ل اأجد اإجابة عليها 

مثل: كيف ميكن للق�شي�ص اأو رجل الدين امل�شيحي مغفرة ذنوب الأتباع، نيابة عن امل�شيح 

\؟ وكنـــت اأذهـــب اأيام الآحاد اإىل الكني�شة واأرجـــع دون اأن اأ�شعر باأي فائدة اأو اإجابة 
على ت�شاوؤلتي، وكانوا يوؤهلوننا �شغاًرا لالنخراط يف الدين امل�شيحي ويطعموننا قر�ًشا 

مـــن خبـــز اأبي�ص بزعم اأن هذا يحوي اأو ميثل جزًءا من ج�شم امل�شيح، وكنت اأ�شاألهم عن 

�شبـــب هذا الت�شـــرف ول اأحد يجيب، كما كانوا يغ�شبـــون اإذا قمت بالتعبري عما 

يجي�ص يف �شدري من ت�شاوؤلت، وخا�شة روؤية الإله م�شلوًبا اأمام اأعيننا على 

�شكل متثال اأمر غري منطقي ويدعو اإىل النكران والتعجب.

عندمـــا انتقلـــت اإىل الدرا�شة اجلامعية تعمقـــت يف درا�شة الأمور 

املتعلقـــة بالأديان الثالثة: امل�شيحيـــة واليهودية والإ�شالم وكنت 

دائًمـــا اأجـــد الإجابـــات علـــى ت�شاوؤلتـــي من خـــالل الدين 

الإ�شالمي فقـــط، و�شاعدين على ذلك وجود اأ�شدقاء يل 

مـــن ال�شعودية والكويـــت والإمارات، حيـــث كنت معجًبا 

بت�شرفاتهم واأخالقهم وكرمهم البالغ وم�شاعدتي على 

الإجابة عن كثري من الت�شاوؤلت.

كتب: حممود بكر 

ـــــــٍد حتــــدث عنــــه �لرئي�ـــــــس �لأمريــــكـي �لأ�صـــــــبق يف �لأمـم �ملتحـــــدة مهتــ

جوزيــف موريس: رحلــة عذاب 
عشتها بعد دخـــولي اإلسـالم 

وما ردتني عنه

�شاعتها �شعرت باأن امل�شلمني 
حويل هم اأهلي واأحبابي وتعمق 

يقيني بالإ�شالم!



�ل�صفــــر �إىل �أ�صتــــر�ليــــا

كنت يف رحلة عمـــل مع اأ�شدقائي، وتوقفت 

يف مدينـــة �شيدنى با�شرتاليا ملدة ثالثة اأيام، 

ولكن �شادفتنا م�شكلة مل تكن متوقعة اأخرت 

عودتنا للوليات املتحدة، مما دعاين اإىل مد 

مـــدة الإقامة با�شرتاليا ثالثـــة اأيام اأخرى.. 

قابلت هناك اأًخـــا م�شلًما من دولة باك�شتان 

يف املطـــار، اأوقفته لكي اأ�شاأله بع�ص الأ�شئلة 

عـــن الإ�شالم وا�شتغرق احلوار ما يقرب من 

�شاعتني، واأهداين م�شحًفا مرتجًما مازلت 

اأحتفظ به، ومل ن�شتطع ال�شفر يف تلك الليلة 

وعدنا اإىل الفنـــدق، وبداأت يف قراءة اأجزاء 

�شغـــرية من القـــراآن طوال ثالثـــة اأيام، مما 

اأثار غ�شب اأ�شدقائي، وخ�شو�شا �شديقتي، 

حيـــث اأخـــربوين اأننـــي اإذا اأ�شـــررت علـــى 

ال�شتمرار يف هـــذا الأمر ف�شوف يرتكونني 

وحدي با�شرتاليا ويتخلون عني.

لقـــد كان القـــراآن الكـــرمي هـــو البوابة التي 

دخلـــت بها دين الإ�شالم، واحلمد هلل، حيث 

�شاعـــدين على حل اللغز الذي كان يراودين 

منذ �شغري ب�شاأن الإله وامل�شيح والغاية من 

اخللـــق، ومن خالل القـــراآن وال�شنة تكاملت 

لـــدي النظرة اجلميلـــة لالإ�شـــالم، حيث اإن 

هذين امل�شدرين منهاج كامل للحياة، بعك�ص 

الإجنيـــل الذي كان عبـــارة عن جمموعة من 

الق�ش�ـــص اخلالية مـــن الروحانيات التي ل 

جتيب عن الت�شـــاوؤلت امل�شريية للخلق مثل 

الأ�شئلة التالية: ملاذا هناك ثالثة اآلهة؟ ملاذا 

يحتـــاج الـــرب اإىل اأن يكون متفرًقـــا لثالثة 

اأجـــزاء؟ ملـــاذا كان الرب بحاجـــة للراحة يف 

اليـــوم ال�شابـــع مـــن عملية اخللـــق؟ اإذا كان 

امل�شيـــح اإلًهـــا، فلـــم مل يقم والـــده بزعمهم 

لإنقـــاذه؟ اإذا كان امل�شيح اإلًها فهو عليم اإذن 

مبـــا يجري ويخطط لـــه، فلم مل ينقذ نف�شه 

ومل ي�شـــاأل ربـــه، م�شتغرًبا عـــن �شبب تخليه 

عنه يف حمنته؟ وغري ذلك من الأ�شئلة التي 

ل تنتهي والتي يجيب عنها الإ�شالم فقط.

يف �شبـــاح اليوم التايل ات�شلت باأحد الإخوة 

فقـــام بالت�شـــال باإمام م�شجـــد يف �شيدين 

الـــذي قابلني بابت�شامـــة ثم حتدث معي عن 

الإ�شالم، ويف اليوم التايل كان هناك اجتماع 

للم�شلمني بامل�شجد املذكور، فوجدت الوقت 

منا�شًبـــا لإ�شهـــار اإ�شالمـــي، فوقفـــت اأمـــام 

اجلميـــع ورددت ال�شهادتني باللغـــة العربية 

من ورقة �شغرية اأم�شكتها بني اأ�شابعي، وملا 

فرغت من ذلك ورفعت نظري لأعلى وجدت 

اجلميع يبكى فرًحـــا، وطلب رئي�ص اجلل�شة 

من الإخـــوة اأن يتقدمـــوا اإىل خ�شبة امل�شرح 

حيـــث اأقف، ورحبـــوا بي جميًعـــا واأخذوين 

بالأح�شان، واأتذكـــر يف هذه اللحظة وقويف 

اأمام عدد كبري من الرجال يبكون ويبت�شمون 

يف الوقت ذاته.

ويف �شالـــة بهـــا حـــوايل اأربعمائـــة �شخ�ص 

مـــن كبار ال�شن اقرتب منـــي اأحدهم وو�شع 

يديـــه على كتفي وقام بتقبيل وجنتاي قائال: 

ا«، بعدها األقيت  »�شـــوف تكـــون �شعيًدا جـــدًّ

حتية الإ�شالم وان�شرفت، وعندما عدت اإىل 

الفنـــدق وجدت اأن �شديقتي قد غادرت هي 

واأ�شدقائي غ�شًبا مني.  

قـــررت مـــن �شـــدة الفـــرح اإبـــالغ والدتـــي 

باإ�شالمي، حيث كنت حمبوًبا عندها، وكانت 

�شندي دوًما يف امل�شائب وامللمات، وحاولت 

اأن اأ�شـــرح لهـــا املعنـــى اجلميـــل لل�شهادتني 

والإ�شـــالم باأ�شلـــوب مب�شـــط، ولكـــن وقـــع 

ال�شدمـــة كان عظيًما عليهـــا واأخذت تبكي 

ب�شدة، وهذا املوقف اأحد اأ�شد املواقف التي 

واجهتنـــي بحياتـــي، وبداأ جميـــع الأ�شدقاء 

والأهل يف نبـــذي ومقاطعتي، واأح�ش�شت اأن 

احليـــاة ا�شودت يف وجهـــي، واأخذت بالبكاء 

ا وبالنحيـــب اأحياًنـــا من �شـــدة املعاناة  �شـــرًّ

وفراق الأهل الذي �شي�شبح حتميًّا.
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مهتدون يف �لكويت

الإ�شـالم منهـج �شامـل للحياة 
ولي�س ديًنا فقط.. 

ووجــدت �شالـتي  يف القراآن



اأ�شرعت اإىل املطار وا�شتقللت طائرة خا�شة 

للحاق بهم يف اليابان ولكنهم كانوا قد غادروا 

فات�شلت ب�شديقي الباك�شتاين وا�شطحبني 

اإىل منزله و�شاألني اإن كنت اأريد معرفة املزيد 

عـــن ال�شالم فاأجبته بنعم.. ذهبنا بعد ذلك 

اإىل امل�شجـــد وقابلت اأمري جماعـــة التبليغ، 

حيث وافقت على ال�شفر معهم يف رحلة اإىل 

�شيـــدين وملبورن، ومكثت معهم ثالثة اأ�شهر 

وعر�شوا علـــي ال�شفر مرة اأخرى اإىل الهند 

ملـــدة ت�شعة واأربعـــني يوًما ثـــم اإىل باك�شتان 

ملـــدة ت�شعة و�شتني يوًما ويف تلك املرحلة من 

حياتي كنت اأ�شعر ب�شعادة بالغة.

�ل�صفــــــــر  �إلــــى �إيــــــر�ن

حـــني قـــررت ال�شفـــر لأداء احلـــج، منطلًقا 

مـــن الكويت، ت�شلمـــت الت�شريح بال�شفر من 

ال�شفـــارة الكويتية وال�شعوديـــة يف باك�شتان، 

وح�شلـــت علـــى ت�شريـــح اآخر مـــن ال�شفارة 

الإيرانيـــة للزيارة واملرور اإىل مدينة عبدان، 

لل�شفـــر  ا�شتقـــالل عبـــارة  ثـــم  ومـــن 

للكويـــت، ومل اأكـــن اأعلـــم حينها 

ال�شنـــة  طائفتـــي  بوجـــود 

بينهم،  والفـــرق  وال�شيعـــة 

وعنـــد و�شولنـــا لعبدان 

وقـــت  حـــان  قـــد  كان 

�شالة الع�شر فذهبت 

اإىل امل�شجـــد لأ�شلي 

الع�شـــر ثـــم جـــاءين 

رجـــل و�شاألني: »ملاذا 

(اأي  هكـــذا؟«  ت�شلي 

ب�شـــم اليديـــن اأثناء 

و�شاألني  الوقوف)، 

اإن كنـــت اأعلم اأن 

م�شجـــد  هـــذا 

�شيعي؟ فاأجبته 

باأن هـــذه هي 

يقـــــــــــة  لطر ا

التـــي علمنـــي 

امل�شلمون  اإياها 

و�شاألني  لل�شالة، 

م�شلًمـــا  اأنـــت  اإذا 

جديـــًدا فاأجبتـــه بنعـــم، ثم تبـــني يل اأنه من 

ال�شرطـــة ال�شرية وطلب منـــي اأن اأتبعه اإىل 

مكتبـــه وو�شع يف يـــدي »القيـــود«، واأخذين 

لل�شجـــن، ومت ا�شتجوابـــى و�شربـــي هنـــاك 

ل�شاعـــات، وعندما �شاألتهم عـــن �شبب هذا 

الت�شـــرف ركلـــوين واألقـــوين علـــى الأر�ص، 

»ايفـــن«، يف  اإىل �شجـــن  انتقلـــت  وبعدهـــا 

طهران، حيث قاموا بخلع مالب�شي و�شربي 

مـــراًرا وتكـــراًرا و�شكبوا املـــاء على ج�شدي 

وا�شتخدمـــوا الكهربـــاء يف تعذيبـــي، وكنـــت 

اأ�شـــرخ مـــن الأمل قائـــاًل: ملـــاذا تفعلون بي 

ذلـــك؟ فاأنـــا م�شلم، ومـــا وجـــدت اأي اإجابة 

�شـــوى مزيد مـــن الأذى وبـــداأت اأردد: ل اإله 

اإل اهلل، واأكررهـــا واأ�شـــاأل اهلل مل يفعـــل بي 

امل�شلمون هذا؟.

كنت خـــالل حب�شي اأقراأ القراآن بالإجنليزية 

ممـــا كان يخفـــف من اآلمـــي، �شمعت �شوًتا 

يناديني »ع�ص ع�ص«، وعندما التفت مل اأجد 

اأحـــًدا، وهـــذا اأعطـــاين دافًعـــا لل�شمود يف 

ال�شجن ملدة اأربعة اأ�شهر ون�شًفا.

�لرئي�س �لأمريكي كلينتون يتحدث عنه 

يف �لأمـــم �ملتحـــدة

دب الياأ�ـــص يفَّ فقمـــت بتمزيـــق مالب�شـــي، 

احتجاًجـــا، وناديت احلار�ـــص، وعندما نظر 

اإيل حولنـــي اإىل مديـــر ال�شجـــن الـــذي قام 

بنقلي اإىل زنزانة اأخرى مع جمموعة اأخرى 

مـــن ال�شجناء من دول اأخـــرى، وعندما كنت 

يف املحكمـــة ذات يـــوم تعرفـــت علـــى رجـــل 

اأمريكي متزوج من اإيرانية وطلبت منه اإبالغ 

ال�شفـــارة ال�شوي�شريـــة التي قامـــت بدورها 

بالت�شال بالبيت الأبي�ص بالوليات املتحدة 

لالإبـــالغ عـــن مو�شوعي، مما دعـــا الرئي�ص 

كلينتـــون اأثناء اإلقاء كلمـــة له بالأمم املتحدة 

اإىل الإ�شـــارة اإىل مو�شوعـــي، بـــاأن هنـــاك 

اأمريكـــي اعتنـــق ال�شالم ويقبـــع يف �شجون 

اإيـــران وت�شـــيء معاملتـــه، ويف اليـــوم التايل 

انت�شـــرت الق�شـــة ب�شـــكل وا�شـــع يف اإيران، 

وظهـــر الرئي�ص الإيـــراين علي خامنئي على 

�شا�شـــة التلفاز، موجًهـــا خطاًبا اإىل الرئي�ص 



الأمريكـــي كلينتون، منكـــًرا الواقعة والق�شة 

جملة وتف�شياًل.

وبعـــد 3 اأ�شهـــر تـــوىل احلكم رئي�ـــص جديد 

يدعى حممد خامتى، فاأر�شل بع�ص الأفراد 

من طاقمـــه ليتحدثوا معي ومت اإر�شايل اإىل 

ا  مكتـــب مدير ال�شجـــن، وكنـــت مري�ًشا جدًّ

حينهـــا، لأين كنت قد تعر�شت اإىل التعذيب 

ب�شـــكل متكـــرر باملـــاء والكهربـــاء، وهنـــاك 

�شاهـــدت يف املكتـــب رجلني طويلـــي القامة 

ذوي ب�شرة بي�شاء وعيـــون زرقاء واأخربوين 

اأنهم من ال�شفارة ال�شوي�شرية، وكانا غا�شبني 

للغاية مـــن روؤيتي بهذه احلالة املزرية، وبعد 

طول انتظار- بعد ذلك ب�شهرين تقريًبا- مت 

ا�شطحابـــي اإىل املطار، حيـــث غادرت اإىل 

ا�شطنبول، ومنها اإىل الوليات املتحدة.

�لعـــــــودة �إلــــى �لوليــــــات �ملتحـــــــــدة

بعـــد غيـــاب عامني ظن خاللهـــا اأهلي 

دخلـــت  توفيـــت،  قـــد  اأنـــى 

م�شت�شفـــى بكاليفورنيـــا للعـــالج، و�شاألنـــي 

اأهلي واأ�شدقائي وقتها عما اإذا كنت �شاأظل 

م�شلًمـــا بعد كل ما حـــدث يل، فكان جوابى 

نعـــم، فلـــم يكـــن الإ�شـــالم �شبب مـــا عانيته 

مـــن اآلم وعـــذاب، حينهـــا اتهمنـــي اجلميع 

باجلنـــون، لأنى كدت اأن اأموت ب�شبب هوؤلء 

امل�شلمـــني، وقامـــوا مبقاطعتـــي ومراقبتي، 

ومل اأ�شتطـــع اأداء ال�شالة يف املنزل، اأو حتى 

قـــراءة القـــراآن، واأح�شـــرت عائلتـــي بع�ص 

الق�شاو�شة ورجال الديـــن اليهود كذلك اإىل 

املنزل للتحدث معـــي واإقناعي باأن اعتناقي 

لالإ�شـــالم كان اختيـــاًرا خاطًئـــا، ويجـــب اأن 

اأطيـــع كالم اأبي واأمـــي وازداد اإ�شراري على 

هذا الأمر، ما جعلني اأفكر يف مغادرة املنزل 

وترك عائلتي واأ�شدقائي و�شيارتي وطيارتي 

اخلا�شة ومنزيل الفخم واملطاعم التي كنت 

اأرتادهـــا واحلفالت و�شديقتي التي اأحببتها 

منـــذ اأمد طويـــل، تركت ذلك كلـــه وغادرت 

الوليات املتحدة يف نهاية الأمر.

�ل�صفـــــر �إىل دبـــــي و�لكويــــــت

التـــي  امل�شايقـــات  بعـــد  النتقـــال  قـــررت 

واجهتني اإىل دبـــي، وق�شيت فيها 5 اأ�شهر، 

ومل اأرحت لالإقامـــة يف الفنـــدق طوال الوقت 

ب�شبب بع�ص الأمـــور املزعجة، فكنت اأذهب 

للنـــوم بامل�شجد طوال اليـــوم تقريًبا، واأقمت 

كذلـــك خاللها عند بع�ـــص الأ�شدقاء الذين 

تعاطفوا معي، ثم غادرت اإىل الكويت، حيث 

كان يل بع�ـــص الأ�شدقـــاء الكويتيـــني الذين 

كانوا يعاملونني بلطف وود.

ا مبنظر  حـــني ذهبـــت للحـــج اأعجبـــت جـــدًّ

امل�شلمني بالثياب البي�شاء، فالكل �شوا�شية، 

ول فـــرق بينهم، و�شعرت اأن امل�شلمني حويل 

ـــا، وتعمق  هـــم اأهلـــي واأحبابـــي واإخوتي حقًّ

يقيني بالإ�شـــالم.. اأنه منهـــج �شامل للحياة 

ولي�ص ديًنا فقط. 
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مهتدون يف �لكويت

بهرنـــــي منظــر امل�شلمني بالثيــاب 
البي�شــاء يف احلج.. الكل �شوا�شية 

ول فـــرق بينهــم!



عمر �لإن�صـــــــان يف �لدنيا ق�صري.. ولكن هذ� 

�لعمـــــــر قد يطـــــــول مبا يقدمه �صـــــــاحبه من 

�أعمال خريية، وكثريون من �أبناء هذ� �لبلد 

�لطيـــــــب �لكويـــــــت �أفنو� حياتهـــــــم يف �لعمل 

�خلريي، فعمَّ هذ� �خلري �أنحاء �ملعمورة، ومل 

يخُل بلد منه، ومل يكن ُقطر �إل وكان للعمل 

�خلريي �لكويتي �أثٌر فيه، ف�صـــــــاًل عما بذره 

�لكويتيـــــــون د�خل بلدهم.. هـــــــوؤلء �لرجال 

هم حم�صـــــــنو �لكويت، ولذ� فاإننا يف كل عدد 

�صوف نقدم �صخ�صية من تلك �ل�صخ�صيات 

�لتي بذرت �خلري يف كل مكان لنتن�صم عبري 

�صريهم �لعطرة. فت�صبهو� بهم �إن مل تكونو� 

مثلهم.. �إن �لت�صبه بالرجال فالح.

�لن�صاأة

اإبراهيـــم بن نا�شـــر بن اإبراهيـــم الهاجري، 

مولـــود يف منطقـــة جنـــد باململكـــة العربية 

ال�شعوديـــة ال�شقيقـــة عام 1323هــــ املوافق 

1905م.. ذاق مـــرارة اليتم مبكًرا فقد تويف 
والـــده وعمـــره مل يتجاوز ال�شنتـــني، فتوىل 

تربيتـــه عمه املرحـــوم عبدالعزيز الهاجري، 

الـــذي اأح�شـــن تربيتـــه وتعليمه، فقـــد تعلم 

اإبراهيم بن نا�شـــر الهاجري القراآن الكرمي 

يف الكتـــاب، ثـــم تلقـــى درو�شـــه يف املدر�شة 

بالعلـــم  العنايـــة  �شديـــد  وكان  املباركيـــة، 

وحت�شيله، خا�شة كتاب اهلل تعاىل وعلومه، 

وقـــد نال بف�شل اهلل تعاىل �شهادة الدكتوراه 

الفخرية من جامعة القـــراآن الكرمي والعلوم 

الإ�شالميـــة باأم درمـــان بال�شـــودان، تكرمًيا 

لـــه وتقديًرا لدوره الكبـــري يف خدمة القراآن 

الكرمي.

كانت غايته الكربى اأن ينال ر�شا اهلل تعاىل 

ثـــم حب النا�ـــص وثقتهم، فاجتهـــد يف عمله 

بالتجـــارة بعـــد اأن ا�شتقـــر بالكويـــت، وجنح 

فيها جناًحا كبرًيا، حتى غدا من كبار التجار 

بال�شوق الداخلي يف مدينة الكويت.

�أوجه �لإح�صان يف حياته

حر�ـــص املح�شن اإبراهيـــم نا�شر الهاجري– 

رحمـــه اهلل- على اأن يكون له �شهم يف عمل 

اخلـــري، ون�شيب يف اجلـــود والبذل، ويد يف 

العطاء والإنفاق، فتعـــددت اأوجه اإح�شانه– 

رحمه اهلل- على نحو كبري، ف�شملت عديًدا 

مـــن جمالت اخلري بدًءا من اإن�شاء امل�شاجد 

واملعاهـــد الدينيـــة وانتهـــاًء ب�شلـــة الرحم، 

ومـــروًرا مبـــا بينهمـــا من جمـــالت اجلهاد 

والعالج ورعاية اليتيم وبناء امل�شاكن واإفطار 

ال�شائـــم وحفر الآبار واإن�شاء املراكز املهنية، 

وامل�شاهمة يف الأعمال الوطنية.

بناء �مل�صاجد

وفقه اهلل تعاىل اإىل اإعمار عدد من امل�شاجد 

يف داخـــل دولـــة الكويـــت وخارجهـــا، فبـــداأ 

رحلته املباركة ببناء م�شجد يف الكويت، ومت 

جتديده واإعادة بنائه، وهو م�شجد الهاجري 

باجلابريـــة، اأمـــا خارجيًّـــا فقـــد قـــام ببناء 

م�شاجـــد عدة يف اململكـــة العربية ال�شعودية 

ال�شقيقة، م�شجـــدان يف العا�شمة الريا�ص، 

وم�شجـــد يف منطقـــة الدمـــام، وم�شجد يف 

منطقـــة ثادق، وم�شجد يف منطقة الإح�شاء، 

كما قام ببناء م�شجد يف كابول باأفغان�شتان، 

واآخر ب�شرياليون، واجتـــه اإىل اإفريقيا فقام 

باإن�شاء م�شاجد يف كثري من الدول الإفريقية 

ومنها ال�شودان وزجنبار وكينيا وزامبيا.

وقـــام– رحمـــه اهلل- باأوجه اإح�شـــان اأخرى 

مثل اإفطار ال�شائمني واإطعام الطعام وحفر 

الآبار، واهتم بالتعليم الديني.

�لوقف �خلريي

ومل يكـــن املح�شن اإبراهيم نا�شر الهاجري– 

رحمه اهلل- حري�ًشا على اأعمال اخلري وقت 

حياته فح�شب، بل اأراد اأي�ًشا اأن ي�شتمر نهر 

العطاء الذي اأجراه مندفًعا بنف�ص القوة بعد 

وفاته اأي�ًشا، ولذلك فقد اأو�شى بثلث اأمواله 

لإنفاقه يف جمـــالت اخلري املختلفة واأبواب 

الرب املتنوعة.

وفاتـــــه

بعد عمر، ناهـــز ال�شاد�شة والثمانني، حافل 

بالبذل والعطاء واجلود وال�شخاء، لقي وجه 

ربه الكرمي يف الثامن والع�شرين من دي�شمرب 

عام 1991م )1412هـ(. 

إبراهيم بن ناصر الهاجري.. 
محسن بدرجة دكتوراه 

من جامعة القرآن الكريم 
والعلوم اإلسالمية
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رجال من �لكويت



�أن  تعلمـــــــون  هـــــــل   

�لأبحـــــــاث  �أحـــــــدث 

�أن  توؤكـــــــد  �لعلميـــــــة 

و�لت�صامح  �ل�صدقة 

و�لعفو وفعل �خلري، 

كلها و�صائل جمانية 

�لأمر��ـــــــس؛  لعـــــــالج 

ين�صـــــــح  ولذلـــــــك 

بهـــــــا �لأطبـــــــاء �ليوم 

ملر�صـــــــى  وبخا�صـــــــة 

�ل�صرطان؟!

منـــذ ع�شريـــن عاًما بـــداأ العلمـــاء اهتماًما 

ـــا مبـــا ي�شمى علـــم النف�ـــص الإيجابي  خا�شًّ

Positive Psychology وقد كان الدكتور 
Martin Seligman اأحـــد رواد هذا العلم. 
ويرتكز البحـــث الرئي�شي على الأ�شياء التي 

جتلب ال�شعادة لالإن�شان.

فعندمـــا ابتعـــد الإن�شان عن مبـــادئ الدين 

احلنيـــف واعتنـــق مذهـــب الإحلـــاد بـــداأت 

التعا�شـــة وبداأ الكتئاب ي�شيطر على الع�شر 

احلديـــث، لأن الإ�شالم هـــو الطريق الوحيد 

لل�شعـــادة، ومـــا عـــداه ل ميكـــن اأن يحقـــق 

لالإن�شـــان اإل �شعادة ظاهرية موؤقتة �شرعان 

ما تنتهي به اإىل الكتئاب. 

اإن مـــن اأهـــداف علـــم النف�ـــص الإيجابـــي 

امل�شاعدة علـــى ال�شفاء مـــن الأمرا�ص 

بطـــرق غـــري تقليديـــة، اأي من خالل 

ال�شعـــور مبزيد من ال�شعادة والفرح 

املناعـــي  النظـــام  رفـــع  وبالتـــايل 

مقاومـــة  مـــن  للتمكـــن  للج�شـــم 

خمتلـــف الأمرا�ص وب�شكل خا�ص 

ال�شرطان واأمرا�ص القلب.

�لإنفـــــاق يقــــــــود لل�صعـــــــادة

بينـــت درا�شـــات عديـــدة تعتمـــد 

علـــى م�شح الدماغ مغنطي�شيًّا اأن 

التربع باملال يحدث نف�ص التاأثري 

الذي حتدثه ال�شعادة الناجتة عن 

ك�شب املال اأو ممار�شة اجلن�ص اأو 

تناول الطعام.

 University of يف  باحثـــون 

 Harvard و British Columbia
Business School وجـــدوا اأن 

اإنفـــاق املـــال علـــى الآخرين يحفـــز ال�شعور 

 Elizabeth الباحثـــة  وتقـــول  بال�شعـــادة، 

Dunn: بينت الدرا�شـــة العلمية اأن الإن�شان 
الذي ي�شرف املال على الآخرين على �شبيل 

التربع وتقـــدمي العون لهم يكون اأكرث �شعادة 

ممن ي�شرفون على اأنف�شهم!

ح�شـــب الدرا�شـــة املن�شـــورة على موقـــع “علم 

النف�ص اليـــوم” فاإن الباحثني يقرتحون طريقة 

جديـــدة لتخفيـــف الإجهادات مـــن خالل فرز 

هرمون الإجهاد cortisol وك�شب �شحة اأف�شل 

من خالل اإنفاق القليل من املال على الآخرين. 

فهـــذا العمل يوؤدي لتح�شني نظام عمل اجل�شم 

ويك�شب الإن�شان ثقة و�شعادة اأكرب.

 من اأجل اكت�شاب ال�شعادة ب�شكل كبري ين�شح 

باحثون من جامعة كولومبيا الربيطانية مثل 

الربوف�شـــور Helliwell باإنفـــاق املـــال على 

الآخريـــن اأو على الن�شاطـــات اخلريية بدًل 

من اإنفاقه على امللذات ال�شخ�شية وبخا�شة 

مر�شى ال�شرطان! 

اإن املر�شـــى الذيـــن ينفقـــون اأموالهـــم على 

الآخرين على �شبيل امل�شاعدة وال�شدقة فاإن 

ذلك ي�شاعدهم على التماثل لل�شفاء ب�شرعة 

اأكـــرب، ورمبا تكون هذه الن�شيحة من اأغرب 

الن�شائـــح التـــي يقدمهـــا باحثـــون علميون، 

مـــع العلم اأن ديننـــا احلنيف اأمرنا بذلك من 

خـــالل ن�شيحة حبيبنا حممـــد ] ومداواة 

مر�شانا بال�شدقة!!

�شـــورة باملجهر الإلكـــرتوين خلاليا مناعية 

تهاجـــم خلية �شرطانية وتقتلها، هذا النظام 

التفكـــري  ذوو  بـــه  يتمتـــع  القـــوي  املناعـــي 

الإيجابي من الب�شـــر، ففعل اخلريات يوؤدي 

دائًمـــا لتن�شيـــط النظـــام املناعـــي يف ج�شم 

أسرار مذهلة 
للصدقة والتسامح )2-1(

د. عبد �لد�ئـــم �لكحيل

�لإعجاز �لعلمي



الإن�شان. و�شبحان اهلل، األي�ص اهلل هو الذي 

اأمرنا بالإكثـــار وامل�شارعة يف فعل اخلريات 

رْيَاِت َوُهْم  فقـــال: )اأولَِئَك يُ�َشاِرُعـــوَن يِف اخْلَ

لََها �َشاِبُقوَن( »املوؤمنون 61«.

�ل�صعــــــادة تقــــوي �لنظام �ملناعــــي لالإن�صان!

يقول الدكتـــور David Hamilton: مبجرد 

اأن تقـــدم �شيًئا لالآخرين فـــاإن دماغك يبداأ 

 Dopamine باإفراز الهرمونات، اإنه هرمون

الذي يجعلك ت�شعر بال�شعادة وهذا الهرمون 

يفرزه اجل�شـــم وي�شعرك باأنك تقوم بال�شيء 

ال�شحيح.

وجدت الدرا�شة اأن فعل �شيء ح�شن لالآخرين 

)مثل تقدمي املال اأو ال�شدقة اأو امل�شاعدة...( 

يرفـــع النظام املناعـــي للج�شم، ويبقي قلبك 

�شحيًحا ويبطئ زحف ال�شيخوخة!

�لت�صامـــــــح و�ملغفــــــــرة 

ين�شـــح اخلرباء ب�شـــرورة الت�شامـــح والعفو 

عـــن الآخرين ومغفـــرة اأخطائهـــم لأن ذلك 

ينعك�ـــص ب�شكل اإيجابي على �شحة الإن�شان. 

فاحلقد وحب النتقام يقود لإجهادات على 

القلب وارتفاع �شغط الدم و�شهولة الإ�شابة 

بالتهابات خمتلفة. ويف حالت اأخرى ي�شبب 

التجاعيد وال�شيخوخـــة املبكرة. وللتخفيف 

من الآلم املزمنة ين�شح الباحثون مبمار�شة 

الت�شامـــح واأن تـــدرب نف�شك على العفو عن 

الآخرين.

توؤكد الدرا�شات العلمية اأن امل�شاعر الإيجابية 

تعـــزز مناعة اجل�شم �شـــد الأمرا�ص وترفع 

مـــن مقاومته �شد خمتلف اأ�شـــكال املر�ص. 

ورمبا يكون اأهـــم اإح�شا�ص ي�شاعد على رفع 

النظـــام املناعـــي هو التفـــاوؤل )ح�شب جملة 

.)Psychological Science - 2010

القلب هو اأكرث الأجزاء ت�شرًرا من النفعالت 

ال�شلبيـــة مثل احلقد وعدم الت�شامح والبخل 

والطمـــع والكراهيـــة.. ويقـــول العلمـــاء اإن 

ممار�شـــة الأفعال احل�شنـــة مثل تقدمي املال 

للفقـــراء اأو م�شاعـــدة املحتاجـــني اأو مغفرة 

اأخطائهـــم.. فـــاإن القلـــب هـــو اأكـــرث ع�شو 

ي�شتفيـــد من هـــذه الأفعـــال احل�شنة، حيث 

يتح�شـــن تدفـــق الـــدم وي�شتقر عمـــل القلب 

ويتح�شن اأداء جميع اأجهزة اجل�شم.

وقـــد وجـــد الباحثـــون يف هـــذه التجربـــة اأن 

 cell-mediated امل�شمـــاة  املناعيـــة  اخلاليـــا 

immunity –CMI تزداد عندما ميار�ص الإن�شان 
التفاوؤل، مما يعني زيادة ن�شاط النظام املناعي 

للج�شم.

 Suzanne Segerstrom تقـــول الربوف�شور 

الباحثـــة يف جامعـــة Kentucky اإن امل�شاعـــر 

ال�شلبيـــة تنعك�ـــص ب�شكل خطري علـــى اجلهاز 

املناعـــي، اأمـــا التفكري الإيجابي مثـــل التفاوؤل 

واملحبـــة والرحمـــة والعطـــف والت�شامح وحب 

اخلـــري لالآخريـــن واإيثـــار الآخريـــن بل جمرد 

البت�شامة تعطي نف�ص الأثر.. كل ذلك ي�شاهم 

يف منـــح الإن�شان �شحة اأف�شل وبخا�شة القلب 

والدماغ.

اإن الدرا�شـــة اجلديـــدة توؤكد اأن ممار�شة اأي 

رد فعـــل اإيجابي مهما كان طفيًفا يوؤدي اإىل 

حت�شن اأداء النظام املناعي للج�شم، حتى ولو 

بكلمة طيبة اأو ت�شرف ب�شيط جتاه الآخرين 

ي�شبب ال�شعادة لهم.

�أبحـــــــاث حــــــــول �أ�صــــــر�ر �ل�صعــــــــادة

توؤكد الدرا�شات النف�شية اأن الإن�شان ال�شعيد 

يتمتع ب�شخ�شية اأقوى ويحرتم ذاته وبالتايل 

ي�شاعـــده ذلك علـــى النجاح اأكـــرث يف عمله 

)ح�شب جامعـــة مي�شيغاِن(. فاحرتام الذات 

ا للنجاح على امل�شتوى الأ�شري  �شـــروري جدًّ

والجتماعي.

كذلك الإن�شان ال�شعيد يكون مليًئا بالتفاوؤل، 

وهذا اأي�ًشا يقوده للنجاح. وتقول الدرا�شات 

اإن املت�شائم مييـــل للمر�ص اأكرث من املتفائل 

الـــذي يتمتـــع ب�شحـــة اأف�شـــل. حيـــث وجد 

الباحثـــون اأن املتفائل يتماثل لل�شفاء ب�شرعة 

اأكرب ل �شيما مر�شى ال�شرطان.

اإن العفـــو عـــن الآخرين يرتك اأثـــًرا اإيجابيًّا 

علـــى الدماغ حيث ميحـــو الذكريات ال�شيئة 

ويخمـــد مراكز النتقام ويريح خاليا الدماغ 

وين�شط عملها!! وتقول الأبحاث: اإنك عندما 

تعفو عن اإن�شان كاأمنا تقدم له مكافاأة مالية! 

كذلـــك فـــاإن العفـــو عـــن الآخريـــن يخف�ص 

�شغط الـــدم ويخفف اإجهادات القلب ويقلل 

 »Cortisol 12« من اإفراز هرمـــون الإجهاد

 Loren ويطيـــل العمر كما يقـــول الربف�شور

Toussaint حيـــث اأخ�شـــع 1500 �شخ�ص 
لدرا�شة طلب منهـــم اأن يغفروا لآخرين واأن 

يعتقدوا باأن اهلل �شيغفر لهم! وكانت النتائج 

مذهلـــة حيـــث حت�شنـــت �شحتهـــم النف�شية 

واجل�شديـــة ب�شكل كبـــري! حتـــى اإن العلماء 

بـــداأوا يخرتعـــون طرًقـــا واأ�شاليـــب لتعليم 

النا�ـــص فن العفو عن الآخرين ملا وجدوا من 

فوائد عظيمة!! 
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ال�شدقـــة ترفـــع 
النظام املناعـي للج�شم 

وتبقـي القلــب 
ـًا وتبطاأ زحــف  �شحيحــ

ال�شيخــوخــة 
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د. حممد �حلمود �لنجدي

من �لإ�صالم

داعية اإ�شالمي

خرج �مل�صلمون قريبا من مدر�صة 

�صـــــــهر رم�صـــــــان �لرتبوية، در�صو� 

فيها كثري� من �ملبادئ �لعظيمة، 

و�ليـــــــوم  �لكرميـــــــة،  و�لأخـــــــالق 

يدخل �مل�صـــــــلمون مدر�صة �أخرى 

من �ملد�ر�س �لرتبوية �لإ�صالمية 

�هلل  �ختارهـــــــا  �لتـــــــي  �ملباركـــــــة، 

لهـــــــم، و�أمت بها عليهـــــــم نعمته، 

وهي مدر�صـــــــة �حلـــــــج �لإميانية 

�أي�صـــــــا  �لرتبوية، يتعرفون فيها 

علـــــــى بع�ـــــــس �لقيـــــــم �لإميانية 

و�لأخالق  �لإ�صالمية،  و�لأ�صول 

�أنف�صـــــــهم  ويربـــــــون  �لفا�صـــــــلة، 

عليهـــــــا، ويتجلـــــــى لنـــــــا يف �حلج 

لبيت �هلل �حلر�م معان عظيمة، 

ووقفات نافعة للم�صـــــــلم يف دينه 

ودنياه، ميكـــــــن �أن نتعرف عليها 

فيما يلي:

�أوًل: �لإخــــــال�س 

 فاحلـــج فري�شة ت�شـــع جوانبها 

باإخـــــــال�ـــص العبـــــــادة هلل رب 

العاملني، وحده ل �شريك، وتنطق 

اأركانهـــا باإفـــراد اهلل عـــز وجل 

باأنواع القربات، يقول اهلل تعاىل: 

{َواإذ بَّواأنَا ِلإِبَْراهيَم َمَكاَن الَْبيِْت 

األ تُ�ْشـــِرْك ِبي �َشيًْئا َوَطّهْر بَيِْتَي 

ّكِع  ِللّطاِئِفـــنَي َوالَْقاِئِمنَي َوالرُّ

ال�ُشُجوِد} 

كيـــف  فانظـــر   ،)26 )احلـــج: 
بـــداأ اأمـــر اهلل عز وجـــل خلليله 

اإبراهيم \ باأن يرتك ال�شرك 

باهلل بـــكل �شـــوره واأ�شكاله، اأي 

اأمره باإخال�ص العمل هلل تعاىل، 

واأن يطهـــر بيته احلـــرام من كل 

اأنـــواع ال�شـــرك، �شغـــريا كان اأو 

كبـــريا، هذا ما يــــدل عليه قوله 

{األ ت�شرك بي �شيئا}.

وكذلـــك اأول ما نطـــق به ر�شول 

 ] يف هـــذا الن�شـــك هـــو 
َّ

اهلل

الإخال�ـــص، ففي حديـــث جابر 

�شحيـــح  يف  عنـــه  اهلل  ر�شـــي 

م�شلم: »فاأهـــل بالتوحيد: لبيك 

اللهـــم لبيك، لبيك ل �شريك لك 

لبيـــك«، وهـــو اأول مـــا يعلن عنه 

احلاج يف حجه اأو عمرته.

وملا �شلى الركعتني خلف املقام، 

قراأ فيهما قل هو اهلل اأحد وقل 

ياأيهـــا الكافـــرون، وهمـــا �شورتا 

التوحيـــد والإخال�ـــص، ف�شـــورة 

الإخال�ص فيها التوحيد العلمي، 

و�شورة الكافـــرون فيها التوحيد 

العملي.

وملا رقـــى ] علـــى ال�شفا كرب 

اهلل ثالثـــا ثم هلل فقـــال: ل اإله 

اإل اهلل وحـــده ل �شريـــك له، له 

امللـــك ولـــه احلمـــد وهـــو على 

كل �شيء قديـــر، ل اإله اإل اهلل 

وحده، ن�شر عبده، واأعز جنده، 

وهزم الأحزاب وحده. 

فهذه مواطن يف احلج حقق فيها 

التوحيد وذكـــر نف�شه وامل�شلمني 

به، لأنـــه اأعظم حقوق اهلل على 

عبـــاده، فكل عبـــادة وطاعة من 

�شالة اأو �شدقة اأو �شيام اأو ذبح 

ل بـــد اأن تبنى علـــى الإخال�ص 

حتى يقبلهـــا اهلل تعاىل، فما مل 

ينب على الإخال�ص ل يقبله اهلل 

مـــن عبده، بل هو مـــردود عليه، 

كمـــا قـــال تعـــاىل يف احلديـــث 

القد�شي: »اأنا اأغنى الأغنياء عن 

ال�شرك، مـــن عمل عمال اأ�شرك 

فيـــه معي غريي، تركته و�شركه« 

رواه م�شلم.

ثانًيا: �لطهــــــارة 

التـــي  ومـــن املعـــاين العظيمـــة 

ن�شت�شعرهـــا يف احلـــج والعمرة 

التطهر، حيـــث يقول اهلل تعاىل 

ْر بَيِْتَي ِللّطاِئِفنَي  يف هذا: {َوَطِهّ

ال�ّشُجوِد}،  ّكـــِع  َوالرُّ َوالَْقاِئِمـــنَي 

فمـــا املق�شـــود بالطهـــارة هنا؟ 

هل هـــي طهارة البـــدن والثياب 

فقـــط؟ ل.. املطلـــوب اأكـــرث من 

ذلك، يقول احلافظ ابن كثري يف 

تف�شريه: »وطهر بيتي« قال قتادة 

وجماهـــد: من ال�شـــرك. ويقول 

�شيخ الإ�شالم ابـــن تيمية رحمه 

اهلل تعـــاىل: الطهارة اأنواع، منها 

الطهارة مـــن الكفـــر والف�شوق، 

كمـــا يراد بالنجا�شـــة �شد ذلك، 

ـــا امْلُ�ْشِرُكوَن  َ كقوله تعـــاىل {اإِمَنّ

�ـــٌص} )التوبـــة: 28(، ومنهـــا  جَنَ

الطهارة من احلدث، و�شد هذه 

جنا�شة احلدث،  ومنها الطهارة 

التـــي  اخلبيثـــة  الأعيـــان  مـــن 

هـــي جن�شـــة. جممـــوع الفتاوى 

.68 ،67/21

وهكذا قال العلماء يف املراد من 

قوله تعـــاىل: {وثيابك فطهر} 

)املدثـــر: 4(، فالآيـــة تعـــم كل ما 
ذكـــره ابـــن تيميـــة �شابًقـــا، من 

وقفات مع 
الحج..

 معان وعبر 
)2-1(
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طهـــارة القلب فطهارة الثوب والبـــدن فطيب املك�شب، فاإن خبث 

امللب�ـــص يك�شـــب القلب هيئة خبيثة، كمـــا اأن خبث املطعم يك�شبه 

ذلك، ولذلك حرم اهلل مما حرم حلوم ال�شباع وكذا جلود ال�شباع، 

ملا تك�شب القلـــب من الهيئة امل�شابهة لتلك احليوانات التي توؤكل 

حلومهـــا اأو تلب�ـــص جلودها، فـــاإن املالب�شة الظاهـــرة ت�شري اإىل 

الباطن. )انظر اإغاثة اللهفان 69/1(.

ثالًثا: �ل�صتجابـــــة 

ومـــن املعـــاين اجلليلة املق�شودة يف احلـــج  ال�شتجابة هلل تعاىل 

بفعـــل الأوامر وتـــرك النواهـــي والزواجر، فقد اأمـــر اهلل تعاىل 

ن يِف  ِذّ
َ
اإبراهيـــم \ بدعوة النا�ـــص اإلـــــى احلج، فقال لـــه: {َواأ

ِتـــنَي ِمن ُكِلّ َفٍجّ 
ْ
تُوَك ِرَجـــاًل َوَعلَى ُكِلّ �َشاِمٍر يَاأ

ْ
ـــِجّ يَاأ النَّا�ـــصِ ِباحْلَ

َعِميـــٍق}، فا�شتجـــاب اإبراهيـــم \ لأمـــر اهلل تبـــارك وتعاىل، 

فنـــادى بذلك النـــداء الرباين، وا�شتجاب النا�ـــص لدعوة اإبراهيم 

\، وكل مـــن كتـــب اهلل لـــه احلج، فحـــج اأبنـــاوؤه واأحفاده من 
النبيني واملر�شلني، ثم من بعدهم من اأنبياء اهلل، ثم �شائر النا�ص، 

ومـــا يزالون ي�شتجيبـــون حتى الآن، اإل من حرمه اهلل تعاىل هذا 

الف�شل العظيم، والكرم الوا�شع، نعوذ باهلل من ذلك.

ويقـــول اهلل تبارك وتعاىل اآمرا عباده بهذا اخللق وهذه ال�شفة: 

َذا َدَعاُكم مِلَا يُْحِييُكْم  �ُشوِل اإِ ِ َوِللَرّ
ّ

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ا�ْشتَِجيبُواْ هلِل
َ
{يَاأ

�َشُروَن}  لَيْـــِه حُتْ نَُّه اإِ
َ
 يَُحـــوُل بَـــنْيَ امْلَْرِء َوَقلِْبـــِه َواأ

َ
َنّ اهلل

َ
َواْعلَُمـــواْ اأ

)الأنفـــال: 24(، قال البخاري: »ا�شتجيبـــوا« اأجيبوا »ملا يحييكم« 
ملـــا ي�شلحكـــم، وروى يف �شحيحـــه عن اأبـــي �شعيــــد بـــن املعلى 

ر�شـــي اهلل عنـــه قال: كنت اأ�شلـــي فمر بي النبـــي ] فدعاين 

فلم اآته حتى �شليت، ثم اأتيته، فقال: ما منعك اأن تاأتي؟ اأمل يقل 

اهلل {يااأيهـــا الذيـــن اآمنوا ا�شتجيبـــوا هلل وللر�شول اإذا دعاكم ملا 

يحييكـــم}؟! ثـــم قال: لأعلمنك اأعظم �شـــورة يف  القراآن قبل اأن 

اأخرج... احلديــــث. 

اإلسالم والغرب

منـــذ عقدين طرح املفكر روجيه جارودي املتنقل بني اجتاهات 

ع�شـــر الأيديولوجيات م�شروعه "حوار احل�شارات" داعيا اإىل 

تاأ�شي�ـــص اأر�شية للتفاهـــم بني �شعوب الأر�ـــص، وكان م�شروعه 

يت�شم ب�شمة اأ�شا�شية هي نقد الهيمنة الغربية على عامل اليوم، 

واعترب الغرب عر�ًشا اأمَلّ مب�شرية الب�شرية وب�شر بزواله.

وقد روج الغرب لت�شورات توؤكد حق الغرب بالو�شاية على بقية 

ال�شعوب، ثم جاءت نظرية نهاية التاريخ التي اأطلقها "فوكوياما"، 

تلك النظرية التي انت�شرت �شريًعا ثم تهاوت �شريًعا.

ويف �شيـــف عام 1993 ن�شـــر الأمريكي "�شموئيـــل هنتنجتون" 

مقـــاًل يف �شحيفـــة foreign affairs بعنوان "�شراع احل�شارات" 

حمـــاوًل قراءة م�شتقبل العامل من خـــالل �شراع بني احل�شارة 

الإ�شالميـــة والغربيـــة والكونفو�شيو�شية، وقد اأثـــار ذلك جدًل 

ا خوًفا من  كبـــرًيا يف العـــامل، وقـــد جعلـــوا من الإ�شـــالم عـــدًوّ

اجتياحـــه العامل بقيمه ال�شمحة وعدالته التي �شهد لها العامل، 

فقد �شم الإ�شالم حتت لوائه جن�شيات وعرقيات كثرية عرفت 

فيه ال�شماحة والعدل واحلب، فانت�شر نوره يف كل مكان، حاماًل 

اخلـــري للعامل اأجمـــع، والإ�شالم دين �شماوي ل ميكن اأن نقارنه 

بح�شـــارة ب�شريـــة �شنعهـــا الإن�شان، فال يحـــق اأن نتحدث عما 

ي�شمـــى ب�شـــراع احل�شـــارات ون�شـــع احل�شـــارة الإ�شالمية يف 

ميزان مع احل�شارة الغربية اأو غريها، فقد كانت قوة الإ�شالم 

يف توحيـــده العظيم، لذلك فهو ي�شكل حالة اأرق مزمنة للغرب، 

بـــل اإن الذهنيـــة الغربيـــة تربـــط �شالمة جمتمعاتهـــا و�شعوبها 

ودولهـــا وقيمهـــا ببقاء الإ�شالم اأ�شريا حلالـــة التبعية وال�شعف 

والنك�شـــار، وهذه الفكرة يغذيها تاريـــخ طويل من ال�شراعات 

املتبادلة ميتد اأربعة ع�شر قرنا.

لذلـــك فـــاإن ال�شعـــود الإ�شالمـــي يف العامل ي�شتنـــد اإىل عاملية 

الإ�شـــالم التي كان القـــراآن اأ�شا�شها، فقد اختـــار اهلل �شبحانه 

وتعاىل من بني كل اللغات والأل�شنة اللغة العربية لتكون الوعاء 

الأمـــني الـــذي يحمل احلقيقـــة الإلهيـــة الكونيـــة القراآنية اإىل 

الإن�شانية كلها. 

فقد جاء القراآن الكـــرمي بحكم الندماج الع�شوي بني حقيقته 

الإلهية، و�شفته العربية قراآنا "غري ذي عوج"، بل "قراآنا عربيا 

غـــري ذي عوج" بحيث جاءت �شفته العربية وكاأنها طبيعة ثانية 

لـــه بعد طبيعته الإلهية املطلقة، واأ�شبـــح و�شفه بالكمال "غري 

ذي عوج" مقرتنا بو�شفه العربي.. اأراأيت اأعظم من ذلك؟.   

د. �إبر�هيم ح�صــن ح�صني

احلــج مدر�شــــة تربويـــة
 يف التوحيــد والإخال�س والطهارة

وال�شتجابة هلل تعالى
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حو�ر

حو�ر: �صمر �أبو �صكر

من قال �إن �لكتابة حكر على �لقلم و�لري�صة؟ 

ا قدرة على �لتدوين.. للقر�آن  فللخيط �أي�صً

�لكـــــــرمي مكانة عظيمة يف قلوب �مل�صـــــــلمني، 

ورمبا تختلف �لطرق و�لو�صـــــــائل �لتي يعرب 

بها �لبع�ـــــــس عن مدى تقديرهـــــــم وتعلقهم 

به.. �لر�صام و�خلطاط �ل�صوري حممد ماهر 

حا�صـــــــري �أحب �لر�صـــــــم منذ �صغره، �صاعده 

ذلـــــــك على حفظ حـــــــروف �خلـــــــط �لعربي، 

فابتكر طريقـــــــة فريدة هي �لأوىل يف �لعامل 

ليعرب من خاللها عـــــــن مقد�ر حبه لكلمات 

�لذكر �حلكيم.. �أل وهي نقل كلمات �لقر�آن 

�لكرمي من �لكتـــــــاب �إىل �لقما�س عن طريق 

حياكتـــــــه مباكينة �حلياكة بخيـــــــوط ذهبية 

با�صـــــــتخد�م �لإبرة على �لقما�ـــــــس، بدًل من 

�لأقالم و�لفر�صاة.  

 كانت �لبد�ية باآية �صغرية {وما توفيقي �إل 

بـــــــاهلل} و�نتهت بعد 12 �صـــــــنة بختم �لقر�آن 

كاماًل يف ن�صخة �صمت 12 جملًد�! ثم كتب 

و�صـــــــايا لقمان �حلكيم و�لأربعـــــــني �لنووية 

�لإ�صـــــــالمية  �ملخطوطـــــــات  مـــــــن  و�لعديـــــــد 

�لنـــــــادرة.. جملـــــــة »�لب�صـــــــرى« كان لهـــــــا هذ� 

�حلو�ر لت�صـــــــلط �ل�صوء على رحلة �ل�صنو�ت 

�لتي ق�صـــــــاها حممـــــــد حا�صـــــــري يف حياكة 

�مل�صحف �ل�صريف وقدمه باأبهى �صورة.

�لكتابة  فكرة  يف  �لعمل  بد�أت  متى  • منذ 
ا؟ باخليط يدوًيّ

بداأت منـــذ 12 �شنة بفكـــرة عمل امل�شحف 

ال�شريـــف باخليـــط، وهـــذه هوايـــة ولي�شت 

مهنـــة، ولقد اأحببت اأن اأعمـــل �شيًئا مميًزا، 

فقـــد كنت اأر�شم �شابًقا، وقمت بحفظ �شكل 

الأحـــرف من خالل الر�شم، ثـــم بداأت اأكتب 

الأحـــرف باخليط، وكانت بداية الفكرة بعد 

تعلمي على الآلة، فكتبت للمرة الأوىل عبارة 

{ومـــا توفيقـــي اإل بـــاهلل}، 50 مـــرة حتى 

حفظت احلرف ب�شكل �شحيح، وهلل احلمد 

بـــداأت بعدهـــا بكتابة املعوذتـــني اإىل اأن كرب 

العمـــل وكتبت �شورة الواقعـــة كاملة فالقت 

اإعجاًبـــا كبـــرًيا، وخـــالل حديـــث مـــع اأحد 

الأ�شدقـــاء قال ملا ل تقـــوم بكتابة امل�شحف 

كامـــاًل فاأعجبتني الفكرة ولكن من �شمع بها 

كان يتهـــم الفكرة باجلنون، لأنه من ال�شعب 

عملها وحتتاج اإىل �شـــرب وتقنية وم�شوؤولية 

يف نق�ـــص الوقت، حتى اإن اأحد علماء الدين 

يف حلب، وهو ال�شيـــخ اأحمد اأني�ص، قال يل 

كلمـــة كانت حافًزا يل للقيـــام بهذا امل�شروع 

الكبـــري، حيث قال يل: اإذا راأيت هذه الفكرة 

منفـــذة ف�شاأ�شرتجع اأيـــام ال�شحابـــة، لي�ص 

هناك اأجمل من اأن تكون جزًءا من ال�شحابة، 

وبداأت كتابة امل�شحـــف، وكانت اأجمل رحلة 

اأبداأها وا�شتمرت 12 عاًما.

فكرة هي �لأوىل من نوعها.. 

��صتغرقت 12 عاًما

محمد ماهر 
حاضري.. 

مبدع سوري 
كتب القرآن 

كامال بماكينة 
الحياكة بخيوط 

ذهبية على 
القماش
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• متـــــــى كنت تبد�أ �لعمـــــــل؟ وعلى مـــــــــــدى 
ا؟ كـــــــــم �صاعة يومًيّ

كنـــت اأبـــداأ الكتابـــة منـــذ ال�شبـــاح وملدة 5 

�شاعـــات تقريًبا، واحلالـــة الإميانية لها دور 

كبري يف اإجنـــازي للعمل، فاأحياًنا كنت اأجنز 

�شفحتني اإىل ثالث �شفحات يف اليوم.

• كيف كنت تكتب �لكلمات؟
كنـــت اأكتبهـــا بـــال تنقيـــط وتراجـــع وتدقق 

مـــن قبـــل العلمـــاء، ومن قبـــل زوجتي جنود 

ال�شباعي، فكانت �شاعدي الأمين يف عملي.. 

كانـــت توؤمن يل اأجواء العمل، بالإ�شافة اإىل 

م�شاعدتهـــا يل يف تنظيـــف ال�شفحـــات من 

اخليوط واملراجعة الأولية.

بتدقيـــــــق  قامـــــــو�  علمـــــــاء  هنـــــــاك  • هـــــــل 
ومر�جعة �مل�صحف؟

بالطبع، فال�شيخ م�شطفى اجلليالتي، جماز 

وحافـــظ للقراآن الكرمي بالقـــراءات الع�شر، 

�شارك بالتدقيـــق، وكذلك ال�شيخ �شيخ متام 

ال�شوق من مدينـــة حم�ص، وهو جماز اأي�ًشا 

ودققـــه ثالث مرات، وملدة �شنتني متتاليتني، 

حرًفا حرًفا وكلمة كلمة.

�أخطـــــاء؟ هناك  كانـــــــت  • هل 
بع�ـــص ال�شفحات وجد بهـــا اأخطاء �شغرية كاملد 

وال�شدة، وكانت تعاد كتابتها من جديد وتدقق.

�لعمل؟ هذ�  على  �لإقبال  وجدت  • كيــــف 
احلمـــد هلل الـــكل معجـــب ومنبهـــر بهـــذه 

الطريقـــة التي خط بها كتـــاب اهلل �شبحانه 

وتعاىل باخليط، وكان الإقبال على املعار�ص 

ا. التي اأ�شارك بها قوًيّا جًدّ

�لدول للم�صـــــــاركة  �أتتك عرو�س من  • هل 
يف عر�س �لعمل؟

نعـــم وهلل احلمـــد اأتتنـــي من لبنـــان وبع�ص 

ال�شخ�شيات، كذلك اأتتني دعوة من قطر لكن 

ظـــروف احلرب منعتنـــي، ولالأ�شف خ�شرت 

منـــزيل يف حلـــب واملاكينـــات التـــي جل�شت 

وراءهـــا 12 عاًمـــا لإجناز هـــذا العمل، وهلل 

احلمد ا�شتطعـــت حماية امل�شحـــف واأخذه 

قبـــل اأن ي�شبح حتـــت الأنقا�ص وجلاأت الآن 

اإىل لبنان واأعمل يف حياكة الآيات ال�شغرية 

ح�شب الطلب ملحبي اللوحات القراآنية.

باملعـــــــــار�س  م�صاركاتـــــــك  عن  • حدثنـــــــا 
�شاركـــت يف عـــدة معار�ـــص باخلـــارج، ففي 

الكويـــت �شاركت يف معر�ص بامل�شجد الكبري 

بدعـــوة من وزارة الأوقـــاف من ق�شم الفنون 

الإ�شالميـــة، حيـــث تعرفت علـــى الأخ فريد 

العلـــي، وهـــو ال�شبب يف توا�شلـــي مع وزارة 

الأوقاف، وقد تعرفت عليه يف اأحد املعار�ص 

يف لبنـــان، وراأيت خمطوطاتـــه املحمديات، 

كذلـــك اأعجب بعملـــي وفاجاأته بـــاأن عملت 

خمططاته املحمديات باخليط وو�شعتها يف 

جملد.

راأينا لك بالإ�شافة لكتابة امل�شحف باخليط 

و�شايـــا لقمـــان احلكيـــم واأعمـــال اأخرى.. 

حدثنا عنها 

و�شايـــا لقمـــان احلكيـــم لأولده كتبـــت كل 

واحـــدة علـــى حدة وكتـــب حتـــت كل و�شية 

املرجع، وهناك عمل اآخر وهو كتاب الأربعني 

النووية.

• ما طموحك بعد وهل ت�صـــــــعى لعر�صـــــــه 
باخلارج؟

اأمتنـــى اأن يكـــون امل�شحـــف يف جميـــع دول 

العـــامل، وكمـــا تعر�ـــص الآن ك�شـــوة الكعبـــة 

ال�شريفـــة يف املتحـــف الربيطـــاين اأمتنى اأن 

يكـــون للم�شحف وجود هناك، اإنه كالم اهلل 

�شبحانه وتعاىل، واأمتنى من وراء عملي هذا 

اأن اأتـــرك اأثًرا بعد مماتـــي لأولدي ووطني 

�شوريا والعامل اأجمع، واأحمد اهلل تعاىل اأنني 

اأول من عمل هذا العمل يف العامل كله. 

وبعـــد انتهائي مـــن عمل امل�شحـــف توقفت 

عـــن العمـــل لفرتة ف�شعرت باأننـــي �شائع يف 

حياتـــي وينق�شني �شـــيء لأنني اعتدت على 

عملـــي هـــذا يومًيّـــا، لذلك لـــن اأتوقف عند 

هذا احلـــد و�شاأبقى يف كتابة كل ما يتحدث 

عـــن دين الإ�شـــالم اإىل اأن ياأخذ اهلل اأمانته، 

فبعون اهلل هناك فكـــرة عن كتابة الأ�شلوب 

بالأ�شلـــوب  العربيـــة  الكتابـــة  اأي  ال�شينـــي 

ال�شيني، وهنـــاك كتاب �شي�شدر اأي�ًشا باإذن 

اهلل لالإمام احل�شن الب�شري، وكتاب اأو�شني 

لل�شيـــخ زهري احلموي الـــذي فيه جمموعة 

و�شايا اإ�شالمية، وكتـــاب من اأقوال احل�شن 

الب�شري.  

�أخرية؟ • كلمة 
اأمتنـــى لـــو وجـــدت اأي رعايـــة يف اأي دولة، 

واأمتنـــى اأن تكون عربية لأعيد كتابة القراآن 

الكرمي بطريقة اأكرب واأو�شع، وتكون باإ�شراف 

هيئة اإ�شالمية. 

اأمتنى رعاية دولة عربية 
لأعيد كتابة القراآن الكرمي 

بطريقة اأكرب واأو�شع 
وباإ�شراف هيئة اإ�شالمية



البريطانية "سارة يوسف": 
اإلسالم خاطب عقلي 

وفؤادي فأجاب عن 
كل أسئلتي

لت �بنة �ل�صاد�صـــــــة  بُخطـــــــًى ثابتة وعزم �أكيـــــــد حتَوّ

ع�صرة من فتاة كاثوليكية عادية ترك�س خلف عار�صات 

�لأزياء مثل بنات جيلها �إىل �مر�أة نا�صجة، وو�حدة من �أكرث 

�ل�صخ�صيات �مل�صلمة تاأثرًي� يف �ملجتمع �لربيطاين.

هي �صعلة من �حلركة و�لن�صاط؛ يف �ل�صباح قد تلتقي توين بلري وترجع 

�إىل مكتبها يف �صرق لندن، وتطمئن على حال �لعاملني يف �ملجلة �لتي 

تر�أ�صـــــــها – جملـــــــة �إميل emel– لرتجع بعدهـــــــا �إىل �لبيت وتطمئن 

على حال �أبنائها �لثالثة. فحياتها ُتَعُدّ مثاًل للنجاح و�إمكانية �لتاأثري 

و�لفعل �إذ� ُوجدت �لعزمية و�لإ�صر�ر على حتقيق �لهدف.

 ق�صــــــــــــــــة �إ�صـالمـــــــــــــها

اعتنقـــت �شـــارة الإ�شـــالم يف ال�شاد�شة ع�شرة بعـــد اأن ن�شاأت يف عائلة 

كاثوليكيـــة والتـــي مل تتقبـــل اإ�شالمهـــا ب�شدر رحـــب؛ لأن فكرتهم عن 

الإ�شالم اأنه دين عنف وتخلُّف.

و�شبب اإ�شالمها يعود اإىل عدم اإميانها بقدا�شة البابا، ومببداأ اأن امل�شيح 

�ُشِلَب ليَُخِلّ�َص النا�ص من خطاياهم.

تقول �شارة: “الإ�شالم اأجاب عن كل اأ�شئلتي واأف�شل ما فيه هو الإميان 

باإلـــه واحد” هكـــذا تتحدث، وتُكِمـــل: “اعتنقُت الإ�شـــالم لأنه خاطب 

عقلي وفوؤادي، وهو بالن�شبة اإيَلّ اأب�شط الطرق للو�شول اإىل اهلل”.

ـــا الآن ف�شارة يو�شف يف ال�شاد�شـــة والثالثني من عمرها واأم لثالثة  اأَمّ

اأطفـــال، وعلـــى الرغم مـــن م�شاغلها التي ل تنتهـــي فهي تقوم 

برئا�شـــة حتريـــر اأهم جملة تُعنَى بحيـــاة وق�شايا امل�شلمني 

يف بريطانيا.

الإ�شالم ل يقت�شر على 
العبادات فقط واإمنا ي�شمل 
جميـع نواحــي احليــاة

م�صاهري �هتدو�



“الحتفـــال باحلياة امل�شلمة” هذا هـــو ال�شعار الذي تتبّناه 
جملـــة “اإميل” التي تراأ�شها �شـــارة يو�شف، والإ�شالم براأي 
�شـــارة ل يقت�شر علـــى ال�شالة وال�شيا�شـــة، واإمنا يت�شمن 

جميع نواحي احلياة.

وكمـــا اأ�شهمت احل�شارة الإ�شالميـــة يف الرتاث الإن�شاين؛ 

كذلـــك امل�شلمـــون يف بريطانيـــا يُ�شهمون يف بنـــاء جمتمع 

�شلمي بنَّاء.

متاعــــــــــــب و�صعوبــــــــات

“تعر�شـــُت للب�شق والإهانة من قبل املخمورين يف ال�شوارع 
لكوين م�شلمة” هذا ما قالته �شارة عن حالتها بعد اأحداث 

احلـــادي ع�شـــر من �شبتمرب، واأحـــداث 7/7 يف لندن التي 

اأودت بحياة الع�شرات؛ اإذ زاد مناخ العداء للم�شلمني ب�شكل 

عـــام، واأ�شبحوا متَّهمني يف كل ت�شرفاتهم، ويتم ت�شويرهم 

بوا�شطـــة الإعـــالم كتهديـــد خفـــي يهـــدد اأمـــن املجتمـــع 

الربيطاين.

 ق�صـــــــــــــــــــة جنـــــــــــــــــــــــاح

بب�شاطـــة كان مـــن املمكـــن ل�شـــارة اأن تعي�ـــص كالآلف من 

امل�شلمـــني يف املجتمـــع الربيطاين وت�شت�شلـــم ملوجة العداء 

للم�شلمني، ولكنها اختارت املجابهة وخو�ص معركة الإعالم 

ال�شر�شة. وتت�شاءل: “هناك هجمة من قبل الغرب العلماين 

علـــى الدين ب�شـــكل عام، فهل نهجر ال�شفينـــة لنعي�ص على 

جزيرة منعزلة هادئة؟ الر�شول ] مل يفقد الأمل، وحارب 

ودافـــع برغم كل الهجوم على الإ�شـــالم، ونحن اأي�ًشا علينا 

األَّ نفقد الأمل”. 
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كونوا ُأُذَن خير

�صبــاب �لدعــــــوة

اجتمع جمهور ال�شفادع يوًما لي�شهدوا حادثة ت�شلِّق اأعلى قمِة جبل 

يف حميطهـــم، فا�شطـــّف املت�شابقون وقد اعرتتهـــم م�شاعر الرهبة 

مـــن هذا التحـــّدي ال�ّشعب، واملهّم يف الأمر هـــو طبيعة املناخ الذي 

�شي�شـــود املكان، لي�ص الطق�ص هو املق�شود، اأي اأن يكون م�شم�ًشا اأو 

غائًما اأو ماطًرا، ل، ل، �شاأكمل الق�شة لنفهم العربة.

طلقـــت �شفارة النطـــالق، فتدافعت ال�شفادع بكّل مـــا اأوتيت من 
ُ
اأ

طاقـــات، كلهم يتطلّعون اإىل القمة ويَ�ْشَعـــْوَن لها �شعيها، وتعالت يف 

ال�شاحِة �شيحات جماهري ال�شفادع، فِمْن قائل: هذا اأمٌر �شاق يفوق 

قـــدرات املت�شابقني، ومن ُمناٍد: لن ي�شتطيع اأحٌد اأن يبلَغ تلك القمة 

ال�شاهقـــة، ومـــن هاتٍف: جّرب كثريون ومل يفلحـــوا!، ومن مت�شائل: 

ملاذا زّج املت�شابقوَن اأنف�شهم يف هذا املاأزق؟! ومن متعّجب: م�شاكني 

هوؤلء ال�شعفاء، ل يعلمون ماذا ينتظرهم من عقبات!.

و�شّجـــت ال�شاحة بعبارات التخذيـــل والإحباط، وكانت تخرتق اآذان 

القافزيـــن في�شقطـــون الواحَد تلـــو الآخر، اإل واحـــًدا، حافظ على 

رباطـــِة جاأ�شه وعلّو همتـــه، فكانت اأقدامه ت�شابق نظره الذي مل يََر 

اإل الهـــدَف اأمامه، وما هي اإل حلظات حتى دّوت �شيحات البتهاج 

والفرح، فقد حّقق هذا املت�شابق ما عجز اأمثاله عن حتقيقه، وحاز 

و�شام النت�شار وح�شل على ميدالية النجاح.

هرعت اجلماهري الغفرية لتهّنئه بفوزه ال�شاحق، ولتبارك له وقوفه 

على قمة اجلبل.. لكّنه ل يرُدّ عليهم، ل ي�شكرهم، ل يجاملهم، لعلّه 

ل ي�شمعهـــم، اأجل، هو ل ي�شمعهم الآن وهـــم يغدقون عليه عبارات 

املدح والثناء، ومل ي�شمعهم يف بداية ال�شباق عندما كانوا ميطرونه– 

بون عليهم  واأ�شحابه املت�شابقني– بوابٍل من اجلمل الت�شاوؤمية في�شِعّ

الطريـــق، ويبالغـــون يف و�شـــِف العقبـــات، يخّذلـــون اأويل الأهداف 

والروؤى الكبرية، ويُيئ�شونهم من الن�شر!.

باق �شفـــدٌع اأ�شّم، يا للعجب!! األأّنـــه مل يُلِْق باًل لكّل  لقـــد فاز بال�ِشّ

مـــا قيل، لقد �شّمـــم وا�شتعّد وم�َشـــى يف طريقه حتـــى و�شل، اأيها 

 تعـــاىل اأن يحفظ لكم �شمعكم 
َ
ال�شبـــاب، اأيتهـــا ال�ّشابات، اأ�شاأل اهلل

واأب�شاركم واأفئدتكم، واأن ي�شلّمكم من كّل نق�صٍ اأو عاهة، ورجائي اأن 

ذن خري 
ُ
ترعوا �شمعكم عن ال�شلبية وال�شوداوية والت�شاوؤم، بل ليتكم اأ

واإيجابيـــة وتفاوؤل، واحفظوا اأب�شاركم من اأن تنظر اإىل دنايا الأمور 

و�شفا�شـــف الأ�شياء، وامـــالأوا اأفئتدكم اإمياًنا ويقيًنـــا وهمًة ورغبًة، 

ت�شلوا اإىل اأهدافكـــم وترتقوا باأنف�شكم ومبجتمعاتكم وباأّمتكم– اإن 

�شاء اهلل. 

هنادي �ل�صيخ جنيب

مديرة حترير جملة غدي ال�شبابية- لبنان

hanadiminbar@hotmail.com



“فاتح 
أفريقيا” 

في ذمة اهلل

ُفتحت اأفريقيـــا مرتني، اإحداها 

يف �شدر الإ�شـــالم بقيادة عقبة 

بـــن نافـــع حيـــث ن�شـــر الإ�شالم 

فيها، والثانية يف زماننا على يد 

الداعيـــة الكويتـــي عبدالرحمن 

ال�شميط )اأبـــو �شهيب( -رحمه 

الفتـــح  جـــدد  حيـــث  اهلل- 

الإ�شالمي لها.

لقـــد تويف فـــاحت اأفريقيا وداعي 

الإ�شـــالم فيهـــا ونا�شـــر اخلـــري 

لأهلهـــا وحبيـــب �شعوبها قاطبة 

ال�شيـــخ الدكتـــور الزاهـــد العم 

املرحوم -باإذن اهلل- عبدالرحمن 

ال�شميط  ول نقول اإل ما ير�شي 

اهلل عـــز وجـــل، اإن العني لتدمع 

واإن القلـــب ليحـــزن واإنـــا علـــى 

فراقك يا اأبا �شهيب ملحزونون، 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون. 

نعم تـــويف رحمه اهلل وهذه �شنة 

اهلل يف خلقه ولكن بقيت اأعماله 

الكبـــرية واآثار جهـــوده العمالقة 

ونتائج دعوتـــه العظيمة �شاهده 

لـــه يف الدنيـــا، ون�شـــاأل اهلل اأن 

تكـــون �شاهـــدة لـــه يف الآخـــرة 

وت�شفع له عند اهلل �شبحانه.

خم�شة وع�شـــرون عاما ق�شاها 

يف �شبيـــل اهلل.. اأ�شـــاأل اهلل اأن 

يكـــون ممـــن ا�شتعملـــه اهلل يف 

طاعته، فاإنني واهلل اأغبطه على 

ذلـــك، ومل ل اأغبطه وقد ق�شى 

عمره يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل 

وهـــي اأ�شمـــى واأف�شـــل واأ�شرف 

عمل، فدخل غـــري امل�شلمني يف 

الإ�شـــالم علـــى يديـــه، وب�شببـــه 

اأ�شلم اأكرث من اأحد ع�شر مليون 

�شخ�ص، وقد قـــال نبينا الكرمي 

] »لئـــن يهـــدي اهلل بك رجاًل 
واحًدا خري لك حمر النعم« ويف 

رواية »خري لك مما طلعت عليه 

ال�شم�ص اأو غربت«.

لقد بنى اآلف املراكز الإ�شالمية 

املرتاميـــة  القـــارة  هـــذه  يف 

الأطـــراف، وهـــي ل �شـــك تقوم 

بن�شـــر العلـــم وحتفيـــظ القراآن 

الكـــرمي، وهـــي �شدقـــة جارية. 

تعلـــم  مـــن  »خريكـــم   [ قـــال 

»اإن  وكذلـــك  وعلمـــه«  القـــراآن 

اهلل ومالئكتـــه واأهل ال�شماوات 

والأر�ص حتى النملة يف جحرها 

وحتـــى احلـــوت لي�شلـــون علـــى 

معلـــم النا�ـــص اخلـــري«. كما قام 

بحفر اآلف الآبار، وقد قال ] 

»اأف�شـــل ال�شدقـــة �شقـــي املاء« 

وبنـــى امل�شاجـــد، وقـــد قال ] 

»مـــن بنى هلل م�شجـــدا بنى اهلل 

لـــه بيتا يف اجلنـــة«، وكفل اآلف 

الأيتام وقد قال ]: »اأنا وكافل 

اليتيـــم يف اجلنة كهاتني« واأ�شار 

باأ�شبعيـــه ال�شبابـــة والو�شطـــى 

وفرق بينهما. 

و�شعـــى على الأرملـــة وامل�شكني، 

وقـــد قـــال ] »ال�شاعـــي على 

الأرملة وامل�شكـــني كاملجاهد يف 

�شبيل اهلل«.

لن اأطيل عليكم فكلكم يعرف ما 

قام بـــه من اأعمال اأخرى خريية 

كبرية وتعرفـــون ما وعد اهلل به 

فاعلها من اخلري الكثري.

و�شحيـــح اأنـــه كان يقـــوم بهـــذه 

الأعمال باأمـــوال املتربعني لكنه 

باإذن اهلل م�شاركهم بكل ما دفعوا 

م�شداًقـــا لقوله ] »الدال على 

اخلري كفاعله«.

 وفـــوق ذلك فقـــد كان ينفق من 

ماله اخلا�ص، وخري دليل عندما 

مت تكرميه من قبل  جائزة امللك 

في�شـــل العاملية خلدمة الإ�شالم 

فقـــد تـــربع مبكافاأتهـــا - 750 

األـــف ريال �شعودي - لتكون نواة 

للوقف التعليمي لأبناء اأفريقيا، 

ومـــن عائد هـــذا الوقـــف تلقت 

اأعـــداد كبرية من اأبنـــاء اأفريقيا 

تعليمها يف اجلامعات املختلفة.

وربى اأبناءه على العطاء والبذل 

بـــل والدعـــوة معـــه يف اأفريقيـــا 

فزوجتـــه كانت ت�شاركـــه ال�شفر 

اإىل هناك وولده الدكتور �شهيب 

وفقه اهلل.

رحمك اهلل يا اأبا �شهيب وجعل 

مثـــواك اجلنـــة وجمعك اهلل مع 

النبيـــني وال�شديقـــني وال�شهداء 

اأولئـــك  وح�شـــن  وال�شاحلـــني 

رفيقا.

اأ�شكـــر �شاحـــب ال�شمـــو اأمـــري 

البـــالد املفـــدى حفظه اهلل على 

اأمـــره ال�شامي بت�شميـــة م�شجد 

الدولـــة الكبري با�شـــم “م�شجد 

عبدالرحمـــن ال�شميط” تقديرا 

ووفاء لهـــذا الداعية الكبري وملا 

قـــام بـــه مـــن جهـــود يف خدمة 

الإ�شالم وامل�شلمني وخدمة بلده 

الكويـــت التي ن�شر ا�شمها وا�شم 

اأهلهـــا املتربعني على م�شاريعها 

الكثرية يف اأفريقيا. 
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جــــودة �لفار�س

مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�شالم

ن�صائم �خلري

ت�شمية امل�شجد الكبر 
با�شـم ال�شميــط وفًاء 
وتقديــًرا جلهـــوده 

يف الدعــــوة
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ف �
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وائ
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ن �أحمد 
ي �لدي

 د. �صف
د�د:

�إعـــــ

دراسة تحذر من وجود 

الكمبيوتر في غرف نوم 

األطفال

ب 
جتن

رة 
ـرو

�شــ
ثة 

ــة حدي
ديـ

فنلن
ــة 

ا�شـ
 در

اأكـــدت

وم 
ف ن
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يف 

تر 
بيو
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ن و
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جـــ
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�شـــل 
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يـــون 

لفز
الت

لء 
هوؤ

 واأن 
ت،

بـــا
طرا

م با�ش
تهـــ
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ق�شيـــة الدعوة اإىل اهلل تعـــاىل لي�شت �شاأنا 

خا�شـــا لفئة حمدودة مـــن النا�ص ولكنها من 

الق�شايـــا املركزية لهـــذه الأمـــة، فنحن اأمة 

ر�شالتهـــا الأ�شا�شيـــة يف هـــذه احلياة هداية 

اخللـــق ون�شر اأعالم احلـــق والعدل واخلري، 

وتعبيد النا�ص لقيوم ال�شموات والأر�ص.

اإن كـــون م�شلم ي�شتطيع اأن يكون )داعية( يف 

ظرف ما وعلى م�شتوى من امل�شتويات يوجب 

تنويـــع األوان اخلطاب مبا ينمـــي الإح�شا�ص 

لـــدى جميع امل�شلمني باأهميـــة الدعوة، ومبا 

ي�شاعدهم علـــى القيام بها بح�شب اأحوالهم 

واإمكاناتهم.

ولكي جنعل من الدعوة اإىل الإ�شالم “ثقافة” 

لدى كل م�شلم، يتطلب ذلك تيارا متوا�شال من 

احلمالت التعليمية والتثقيفية والإعالمية من 

اأجل تو�شيع قاعدة املفاهيم واملبادئ والآداب 

الدعويـــة امل�شرتكـــة بغيـــة اأداء الأمانة وتبليغ 

الر�شالة على اأو�شع مدى ممكن.

يتنـــاول الكاتـــب مو�شوع الكتـــاب يف ثماين 

مقدمـــات يفرد لكل منهـــا ف�شال متميزا يف 

الطـــرح والتنـــاول باأ�شلـــوب مب�شـــط و�شهل 

حتليال وتف�شيال.

املقدمـــة الأوىل بعنوان “يف فكـــر الداعية” 

حيث يبني طبيعـــة الفكر واأهميته، وقوانينه 

متنـــاول 25 قانونا من تلـــك القوانني ومنها 

املحـــن الكـــربى تفـــرق ول جتمـــع، ون�شيان 

درو�ـــص املا�شي ب�شرعة غريبة، ول يوجد يف 

هذه الدنيـــا ن�شر نهائـــي، والهوية اكت�شاف 

دائـــم.. وغـــري ذلـــك مـــن القوانـــني. كمـــا 

يتنـــاول بع�ص اإ�شابـــات الفكر لدينا من منو 

يف التفكـــري الفـــردي على ح�شـــاب التفكري 

اجلماعـــي، وكون الفكر ل يكون اإل يف حالة 

وجود اأزمة.

“ثقافـــة  الثانيـــة  املقدمـــة  وي�شتعر�ـــص يف 

الداعيـــة” حيـــث يبـــني اأهميـــة الثقافـــة يف 

تكويـــن الداعيـــة، واملفاهيـــم الأ�شا�شيـــة يف 

بنية الثقافة، واملحاور الأ�شا�شية يف الثقافة 

الع�شرية من ن�شبية وتطور وتعددية.

ويتنـــاول يف املقدمة الثالثة “�شمات الداعية 

و�شلوكـــه” وهـــي: الإخال�ـــص والتجـــرد من 

والتوا�شـــع  الروحيـــة  وال�شفافيـــة  املنافـــع 

املدعويـــن،  علـــى  واحلر�ـــص  واحلكمـــة 

بالعزميـــة،  والأخـــذ  الأدبيـــة،  وال�شجاعـــة 

واإن�شاف الآخرين واملهـــارة يف اإيجاد اأجواء 

الوئـــام، والقدرة على املوازنة بني الختالط 

والعزلة والبعد عن ال�شخ�شانية يف الدعوة، 

والأنـــاة يف التخطيط واحلما�شة يف التنفيذ 

وامل�شابرة.

اأما املقدمة الرابعة فبعنوان “البالغ املبني” 

يبني فيها اأهمية البالغ، واأ�شلوب الداعية يف 

تو�شيله حيث يبني �شمات الت�شال اللفظي، 

والتـــالوؤم مـــع و�شعيـــة املدعـــو، وخماطبـــة 

الفرد وخماطبة املجموعات وو�شائل البالغ 

املبني.

“عالقـــات  اخلام�شـــة  املقدمـــة  ويبـــني يف 

الداعيـــة” حيـــث يتنـــاول عالقـــات الدعاة 

بع�شهـــم مـــع البع�ص، وعالقـــات الدعاة مع 

احلكام.

ومييـــز يف املقدمـــة ال�شاد�شة بـــني “الدعوة 

الفردية واجلماعية” ويبني اأهمية اجلماعات 

االدعوية من حيث اإعادتها التوزن للمجتمع، 

وو�شوح الهدف امل�شـــرتك، وكون التجمعات 

اخلا�شـــة تعر�ص وحـــدة اجلماعـــة للخطر 

وغري ذلك.

وي�شـــرح يف املقدمـــة ال�شابعـــة “قواعـــد يف 

املنهـــج الدعوي” حيث ي�شـــري اإىل اأن املنهج 

ي�شاعدنـــا على اخت�شـــار املراحل واكت�شاف 

املنهج اأ�شهـــل من اكت�شاف �شـــواب احلركة 

به، والتنوع، وبع�ص امل�شكالت، والتوازن بني 

الواقـــع واملثـــال والنظرية والتطبيـــق، وبناء 

الإيجابية.

ويختتـــم مبقدمة عن “مفاهيـــم على طريق 

الإ�شالح” حيث يعـــرف الإ�شالح واملفاهيم 

ال�شروريـــة لـــه مثـــل اأن ال�شـــالم والنظـــام 

�شرطـــان اأ�شا�شيان لو�شـــع الأمة يف الو�شع 

املنتج، وعـــدم الت�شرت على الأخطاء، والأمر 

باملعـــروف والنهي عن املنكر وتهمي�ص ثقافة 

النحراف، والنقـــد البناء كاأحد اأهم و�شائل 

الإ�شـــالح، واإثراء البعـــد الروحي، وفري�شة 

التمييز بني احل�شارة واملدنية. 

مقدمات للنهوض 
بالعمل الدعوي

اأ. د. عبد الكرمي بكار�ملوؤلف: 

344 �شفحة من القطع الو�شط عدد �ل�صفحات:  
التحرير عــــر�س: 
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احتل احلـــوار مكانـــة فريدة يف 

الإ�شالم، فقـــد ورد ذكر احلوار 

يف القـــراآن الكـــرمي يف اأكرث من 

مو�شـــع، قال تعـــاىل {... َفَقاَل 

ْكرَثُ 
َ
نَا اأ

َ
ِل�َشاِحِبـــِه َوُهَو يَُحـــاِوُرهُ اأ

َعـــُزّ نََفـــًرا}، كما 
َ
ِمنـــَك َمـــاًل َواأ

اأن هناك عديـــًدا من احلوارات 

القراآنيـــة،  لالآيـــات  املت�شمنـــة 

فهنـــاك احلوار بني مو�شى \ 

وفرعون، واحلوار الذي كان بني 

خليـــل اهلل اإبراهيـــم \ وبني 

اهلل عـــز وجل حني طلب منه اأن 

يريه كيف يحيي املوتى.

ويف عـــدد �شابـــق تناولنا املحور 

الأول، وهو الدعوة اإىل الإ�شالم 

احلـــادي  القـــرن  بدايـــة  مـــع 

والع�شريـــن، حيـــث بينـــا حاجة 

للتطويـــر،  الإ�شالميـــة  الدعـــوة 

امل�شتجـــدات  مواكبـــة  واأهميـــة 

احلديثة وغاية احلوار واأهميته، 

الكـــرمي  القـــراآن  يف  ومكانتـــه 

وال�شنة النبوية، و�شوف نتحدث 

يف هـــذا العدد عـــن اأ�شاليبه يف 

ال�شنة النبوية.

�حلو�ر �لو�صفي �لت�صويري:

اعتمدته ال�شنة النبوية باعتبارها 

وحًيّـــا كالقـــراآن الكـــرمي لتثبت 

املفاهيـــم يف اأذهـــان امل�شتمعني 

بالق�شة اأو ب�شرب الأمثال.

�حلو�ر �ل�صتدليل �ل�صتقر�ئي:

وهـــو اأ�شلـــوب اعتمدتـــه ال�شنة 

النبويـــة ال�شريفـــة للتـــدرج مـــع 

اإىل  بـــه  ي�شـــل  حتـــى  املحـــاور 

احلقيقة الكليـــة التي ترفع عنه 

الغمو�ص واللتبا�ص.

�حلو�ر �لت�صخي�صي �ل�صتنتاجي: 

وهو اأ�شلوب يعر�ص فيه الر�شول 

النتبـــاه  لإثـــارة  امل�شكلـــة   [
وحتفيز التفكري ويرتك للمحاور 

فر�شة ل�شتنتاج احلل بنف�شه.

حـــــــو�ر بع�ـــــــس �ل�صـــــــحابة حول 

جمع �لقر�آن:

اأخـــربين  قـــال  الزهـــري  عـــن 

ابـــن ال�شبـــاق اأن زيد بـــن ثابت 

الأن�شاري ر�شي اهلل عنه، وكان 

ممن يكتب الوحـــي، قال: اأر�شل 

اإيل اأبوبكر مقتـــل اأهل اليمامة، 

وعنـــده عمر فقـــال اأبوبكـــر اإن 

عمـــر اأتاين فقـــال اإن القتل قد 

ا�شتحـــر يـــوم اليمامـــة بالنا�ص، 

واإين اأخ�شـــى اأن ي�شتحـــر القتل 

بالقراء يف املواطن فيذهب كثري 

من القـــراآن اإل اأن جتمعوه واإين 

لأرى اأن جتمع القراآن.

• قال اأبوبكـــر: قلت لعمر: كيف 
اأفعل �شيًئـــا مل يفعله ر�شول اهلل 

]؟

• فقـــال عمـــر: هـــو واهلل خري. 
فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى 

�شرح اهلل لذلـــك �شدري وراأيت 

الذي راأى عمر. 

• قال زيد بن ثابت، وعمر عنده 
جال�ـــص ل يتكلم، فقـــال اأبوبكر: 

اإنك رجل �شاب عاقل ول نتهمك، 

كنـــت تكتب الوحـــي لر�شول اهلل 

فاجمعـــه،  القـــراآن  فتتبـــع   [
فواهلل لـــو كلفني نقـــل جبل من 

اجلبـــال ما كان اأثقـــل علي مما 

اأمرين به من جمع القراآن. 

• قلـــت: كيـــف تفعـــالن �شيًئا مل 
يفعله ر�شول اهلل ]؟ 

• فقال اأبوبكر: هو واهلل خري.

 فلم اأزل اأراجعه حتى �شرح اهلل 

�شدري للذي �شرح اهلل له �شدر 

اأبي بكر وعمـــر، فقمت فتتبعت 

الرقـــاع  مـــن  اأجمعـــه  القـــراآن 

و�شـــدور  والع�شـــب  والأكتـــاف 

الرجـــال. �شحيح البخاري ج: 4 

�ص : 1720 (4402(. 

فن �حلو�ر �لدعوي

د. عــالء حممــد �صعيـــد

رئي�ص الحتاد الإ�شالمي لالأئمة واملر�شدين 

باإ�شبانيا

أساليب 
الحوار في 

السنة 
النبوية )7(

اعتمدت ال�شنة النبوية 
احلوار لتثبيت املفاهيم 

يف اأذهان امل�شلمني
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�لدعوة �للكرتونية
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ا

  )Block(لألشخاص في الفيس بوك؟كيفية عمل استبعاد
ا�شتبعـــاد لهذه ال�شداقات، من اأدوات الإعداد اخلا�شة يف الفي�ص مثل ال�شـــور والفيديوهات، فبهذه الطريقة ميكنك اأن تقوم بعمل بوك، واأي�ًشا ل تريد اأن يت�شفحوا بياناتك والأ�شياء اخلا�شة بك، فيهـــم، ول تريد اأن ت�شتمـــر باإ�شافتهم على �شفحتك على الفي�ص يف بع�ـــص الأحيان تقـــوم باإ�شافة بع�ص ال�شدقـــاء غري املرغوب 

من ال�شمـــاء امل�شابهة التي لديك لهذا ال�شم فقم باختيار ال�شم 4 - عند و�شع ا�شم ال�شخ�ص يف Person �شتظهر لديك جمموعة عن طريق الإميل اخلا�ص به لعمل  Blockلهذا ال�شخ�ص.3 - بال�شفحـــة التالية ميكنك ان تختار عمل ا�شتبعاد ل�شم ال�شخ�ص او على اإدارة هذه اخل�شو�شيات.2manage -  عنـــد ظهـــور ال�شفحة التالية اخرت منهـــا Privacy وادخل نافذة Setting ومنها ادخل على Account Settings .1 - بعـــد اأن تدخل ح�شابك بنجـــاح على الفي�ص بوك، ادخل على بوك.. اتبع اخلطوات التالية:
الدخـــول علـــى خ�شائ�ص ح�شابـــك ال�شخ�شي كمـــا يف اخلطوات ملحوظـــة: لإعادة هذا ال�شخ�ص لقائمـــة ال�شدقاء لديك ميكنك املراد ا�شتبعاده من قائمة ال�شدقاء لديك .

 . Remove ال�شابقه وقم باختيار

الحسابات الوهمية تويتر يبدأ في إيقاف 
ح�شاب جديد، وا�شتحداث خا�شية تتمثل يف ربط الآليـــات التـــي ت�شهـــم يف التعرف علـــى هوية كل يتفاعلـــون مع ح�شاباتهـــم، حيث ا�شتحدثت بع�ص وبـــداأت يف اإيقـــاف املتابعني الوهميـــني الذين ل تدخلـــت اإدارة موقع التوا�شـــل الإجتماعي تويرت 

احل�شاب برقم الهاتف اخلا�ص.
ممن يو�شفون بـ»م�شاهري تويرت«، الذين ميتهنون عدد من خـــرباء الإنرتنت �شربة قوية �شد بع�ص من احل�شابات الوهمية على املوقع، وهو ما اعتربه اخلاملة، حيث األغت ع�شرات الآلف من املتابعني وبـــداأت اإدارة املوقع يف اإيقـــاف بع�ص احل�شابات 

جلب احل�شابات الوهمية ملتابعتهم. 
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نظف حاسبك الشخصي دون 

برنامج لمقاومة الفيروسات

مـــن خالل هذه اخلطوات ميكنـــك اأن تنظف حا�شبك ال�شخ�شي 

دون ا�شتخدام برامج مقاومة الفريو�شات، حيث ميكنك ا�شتخدام 

خا�شيـــة البحـــث عـــن الفريو�شات واملوجـــود بالفعل مـــع ن�شخة 

الويندوز على جهازك.

وهذه الوظيفة متاحة علي ن�شخة الويندوز بجهازك جمانا، ومن 

املمكن تنزيل التحديث من موقع مايكرو�شوفت.

ولت�شغيـــل هذه اخلدمة اتبع اخلطـــوات التالية من قائمة البداية 

على �شطح املكتب:

RUN 1 - ادخل على اأمر الـ

2 - فـــى النافـــذة التـــى اأمامك اكتب CMD �شتظهـــر لك �شا�شة 

الويندوز ال�شوداء.

mrt  3 - يف هذه ال�شا�شة اكتب الأمر

4 - مـــن النافذة التى امامـــك اخرت مفتاح التاىل اأو Next وقم باختيار 

الول وهو امل�شح ال�شريع، اأو الختيار الثانى وهو امل�شح الكامل وال�شامل 

حلا�شبك، اأو الختيار الثالث اذا كنت تريد حتديد مكان اأو ملف اأو جزء 

خا�ص باحلا�شب لإجراء امل�شح عليه.

5 - اخـــرت اأمر Next واترك حا�شبك فى يد اأمينة وبدون برامج 
خارجية. 

قامـــت �شركة جوجل باإ�شـــدار حتديث جديد Google Hangoutsالدردشة  "جوجل" ُتحدث تطبيق 

يحمـــل الرقـــم 1.1 مـــن تطبيـــق الدرد�شـــة 

اخلا�ص بهاGoogle Hangouts ، ليجلب 

معه عديًدا من املزايـــا والتح�شينات، ح�شبما 

قالـــت ال�شركة، ومن اأبـــرز ما يجلبه التحديث 

التعبرييـــة  الرمـــوز  مـــن  جمموعـــة جديـــدة 

املتنوعـــة، حيث متـــت اإ�شافتها اإىل املجموعة 

الكبـــرية املتوافرة اأ�شا�شا مـــن هذه الرموز يف 

التطبيق.
بالإ�شافـــة اإىل ذلك قالت جوجل اإنها ح�شنت 

مـــن �شرعـــة واأداء التطبيـــق ب�شـــكل ملمو�ص، 

والتح�شينـــات  اللم�شـــات  بع�ـــص  واأ�شافـــت 

الب�شيطـــة علـــى الواجهة، مثل �شـــورة معاينة 

اأكـــرب لروابـــط فيديوهـــات يوتيـــوب، كما مت 

اإ�شـــالح بع�ص الأخطاء وامل�شاكل ال�شغرية يف 
الإ�شدار ال�شابق من التطبيق. 

جوجل تسمح بتصفح خرائطها بدون اتصال باإلنترنت

�شـــراع كبـــري يـــدور بني اأبل وجوجل يف �شتى املجالت، يف اأنظمة الت�شغيل بـــني iOS والأندرويد، وبني كروم و�شفاري، وبني 

Google Docs التـــي ميكـــن ا�شتخدامها على الإنرتنت وiWork مـــن اأبل التي �شوف ت�شتخدم عرب الإنرتنت اأي�شا قريبا، 

واأخـــريا بـــني خرائـــط جوجل وخرائط اأبل، وتنت�شر جوجـــل حتى الآن على اأبل يف اخلرائط وتغطيتهـــا، فقبل اأيام اأ�شدرت 

جوجل الن�شخة 2.0 من خرائطها وقدمت ميزة تزيد امل�شافة بينها وبني اأبل، وهي الت�شفح دون اإنرتنت.

ا�شتخـــدام اخلرائـــط بـــدون ات�شال بالإنرتنت يعد مـــن الأمور احليوية، فلي�ص كل مكان نذهب اإليـــه تتوفر فيه �شبكة جيدة، 

واأي�شا يوفر من ا�شتخدام البيانات وطاقة اجلهاز، وخرائط اأبل وجوجل ومايكرو�شوفت ونوكيا على اأنظمة اأبل حتتاج جميعا 

اإىل اإنرتنت لتعمل، لكن التحديث الأخري لـ Google Maps وفر اإمكانية تخزين اخلريطة لت�شفحها لحقا. 



اأفريقيـــا يتيمة بال اأب.. هـــذا حال اأكرب 

قـــارات العـــامل واأكرثهـــا �شكانـــا، نعـــم 

اأ�شبحـــت يتيمـــة بال معيـــل.. وهي تنعى 

وفـــاة والدهـــا ومعيلهـــا الأبـــرز على مر 

الع�شـــور رائـــد العمـــل اخلـــريي و�شفري 

الدعـــوة وموؤ�ش�ص جلنـــة م�شلمي اأفريقيا 

“جمعيـــة العـــون املبا�شـــر” الدكتور عبد 
الرحمن ال�شميط.

كان مي�شح دموعها وقـــت البكاء، ويحفر 

اآبارهـــا وقـــت العط�ـــص، وي�شـــد رمقهـــا 

وقت اجلوع، ويبنـــي م�شاجدها يف دولها 

املختلفة!

هذا ل�شان حال اأفريقيا تن�شد فتقول:

يا �أحُريف �لأليمة يا دمعتي �ليتيمة.. 

لالأنُف�ِس �لرحيمة مات �أبي فقويل.. 

يا دمعتي �ليتيمة يا دمعتي �ليتيمة..  

ُيلقي �حلنان حويل مات �أبي فمن يل..  

�ألقى يدً� كرمية  قويل لهم لعّلي..  

ل تتعجبـــوا هـــذا لي�ص ت�شبيهـــا.. بل اإنه 

واقع وهو ل�شان احلقيقة.. اأفريقيا تبكي 

وفـــاة اأبيها، ومن ال�شعب جتد من يكفلها 

ويعو�شها حنانه. 

لقـــد كفـــل اأيتامها ورعاهم حتـــى �شاروا 

اأ�شاتـــذة ودبلوما�شيـــني و�شفـــراء، وحتى 

و�شلـــوا لهذه املكانة وهـــم يعرتفون بهذا 

الف�شل.

عجيـــب احلديث عن هـــذا الرجل.. وقد 

التقيتـــه مـــرة واحدة عندمـــا كنت مديرا 

لتحرير جملة الب�شرى فاأجرينا معه لقاء.. 

�شفات كثرية مل�شتها فيه جعلته يحتل هذه 

ال�شدارة واملكانة العالية يف عمل اخلري.. 

ن�شـــاأل اهلل له القبـــول واأن ي�شكنه ف�شيح 

جناته مع النبيـــني وال�شديقني وال�شهداء 

وال�شاحلني وح�شن اأولئك رفيقا.

رمبـــا تكـــون العزميـــة اأو ُحـــّب اخلري اأو 

الب�شاطة اأو الإيثـــار اأو الذكاء.. و�شفات 

كثرية اأخرى جعلته يتبواأ دون اأقرانه حب 

امل�شاكـــني بهذا القدر يف القارة ال�شمراء، 

وحب اأهل اخلري بني مواطنيه واإخوانه اأو 

العاملني يف املجال اخلريي عامة.

جهود الداعية -رحمة اهلل عليه- الدكتور 

عبد الرحمن ال�شميط اأ�شفرت عن اإ�شالم 

ما ل يقل عن 11 مليون اإن�شان وع�شرات 

الألوف من القبائل باأكملها وزعماء قبائل 

ودعــــاة لأديان اأخـــرى اأ�شلمـــوا فتحولوا 

اإىل دعــــاة لالإ�شـــالم اأنقذهـم بف�شل اهلل 

تعـــاىل، و�شاهم يف مـــد يد العون لهم من 

خالل توفري امل�شكن والعمل وامل�شت�شفيات 

واملدار�ص وغريها من الحتياجات.

لك احلق اأن تبكي يا اأفريقيا.. ن�شاأل اهلل 

اأن يعو�ـــص عليك برجـــل مثله ولي�ص ذلك 

بعزيـــز؛ فلقـــد قال نبينـــا ] “اخلري يّف 

ويف اأمتي اإىل يوم القيامة”. 

أفريقيا.. 
بال أب

حممد طـــــه خاطر

مدير قطاع زخرف للعالقات العامة

حلظات �لهد�ية



غير مسلم يسأل لماذا خلق اهلل البشر؟
�ل�صوؤ�ل: وفًقا للقر�آن و�ل�صنة، ملاذ� خلق �هلل �لب�صر؟

اجلواب: خلق اهلل اجلن والب�شر لعبادته وتوحيده، وامتثال اأمره 

ّل  ن�ص اإِ واجتنـــاب نواهيـــه، قال تعـــاىل: {وما خلقت اجِلـــّن والإِ

ِليعبدوِن}، اأي يوحدونه فيفردونه بالعبادة دون غريه، ومن �شرط 

�شحة عبادته الإميان بر�شوله ]، والقتداء به، لأنه هو القدوة 

والأ�شوة، قال تعاىل: {لقد كان لكم يِف ر�شوِل اهلل اأ�شوةٌ ح�شنٌة}

رقية المريض غير المسلم
�ل�صـــــــوؤ�ل: هل يجـــــــوز �أن نرقي غري م�صـــــــلم لغر�س �لدعوة؟ 

فلو جـــــــاءت �لرقية بنتيجة جيدة رمبا يفكر هذ� �لكافر يف 

�لإ�صـــــــالم، علًما باأنه �صوف يتم �إخبار غري �مل�صلم باأنه لي�س 

هناك قوة يف هذه �لرقية نف�صها و�إمنا حت�صل مب�صيئة �هلل 

تعاىل.

اجلـــواب: لي�ـــص هناك ما مينع من هذا الفعـــل، والقراآن الكرمي 

جعل اهلل فيه �شفاء، كما جعل يف الع�شل اأو الزيت وغريهما من 

الأ�شياء، فهذه اأ�شباب لل�شفاء، واهلل هو ال�شايف، فال باأ�ص برقية 

هذا ال�شخ�ص، خا�شة اأّنك تطمع يف اإ�شالمه.

وقـــد جاء يف احلديـــث ال�شحيح ما قد يفيد جواز رقية الكافر: 

ي اهلل عنه قال انطلق نفٌر ِمن اأ�شحاِب الّنِبِيّ  فعن اأِبي �شِعيد ر�شِ

] يِف �شفـــرة �شافروها حّتى نزلوا علـــى حّي ِمن اأحياِء العرِب 
)وهـــوؤلء القـــوم اإما اأنهم كفـــار اأو اأهل بخل ولـــوؤم كما ذكر ابن 

القّيـــم رحمه اهلل يف املدارج( فا�شت�شافوهم فاأبوا اأن ي�شِيّفوهم 

فلِدغ �شِيّد ذِلك احلِيّ ف�شعوا له ِبكِلّ �شيء، فكان ل ينفعه �شيءٌ، 

فقـــال بع�شهم لو اأتيتم هـــوؤلِء الّرهط اّلِذين نزلوا لعلّه اأن يكون 

ِهم �شيءٌ فاأتوهم فقالوا ياأّيهـــا الّرهط اإِّن �شِيّدنا لِدغ  ِعنـــد بع�شِ

و�شعينـــا لـــه ِبـــكّل �شيء، فهل ِعنـــد اأحد ِمنكم ِمـــن �شيء؟ فقال 

بع�شهـــم نعـــم واهلِل اإِيّن لأرِقي، ولِكن واهلل لقد ا�شت�شفناكم فلم 

ت�شِيّفونـــا فما اأنا ِبراق لكم حّتـــى جتعلوا لنا جعاًل ف�شاحلوهم 

ِ رِبّ 
ّ

علـــى قِطيـــع ِمن الغنِم فانطلق يتِفل عليِه ويقـــراأ احلمد هلِل

العامِلني، فكاأمّنا ن�ِشط ِمن ِعقال فانطلق مي�ِشي وما ِبِه قلبٌة قال 

فاأوفوهـــم جعلهم اّلِذي �شاحلوهم عليِه فقـــال بع�شهم اق�ِشموا 

فقـــال اّلِذي رقى ل تفعلـــوا حّتى ناأِتي الّنِبّي ] فنذكر له اّلِذي 

كان فننظـــر مـــا ياأمرنا فقِدموا على ر�شـــوِل اهلل ] فذكروا له 

فقال وما يدِريك اأّنها رقيٌة ثّم قال قد اأ�شبتم اق�ِشموا وا�شِربوا 

يِل معكم �شهًما ف�شِحك ر�شول اهلِل ]. رواه البخاري )2276( 

وم�شلم )2201(. 

عدد المرات التي ينبغي أن يدعى 
فيها غير المسلم

�ل�صـــــــوؤ�ل: كم عدد �ملر�ت �لتي ميكننا �أن نلقي فيها حما�صر�ت 

على �أ�صـــــــخا�س من غري �مل�صـــــــلمني؟ فنحن نقوم باإعادة �لزيارة 

للمدعو �لو�حد 4 �أو 5 مر�ت، لكننا وجدنا �أحيانا �أنه ل يوجد 

من ي�صتمع �إلينا.

اجلواب: ن�شاأل اهلل اأن يجزيكم خريا، واأن يبارك يف عملكم و�شعيكم، 

لي�ـــص هنـــاك عدد معني ملا ينبغـــي اإلقاوؤه مـــن املحا�شرات على من 

ذكـــرت، بل ذلك يرجع اإىل عدد املواقع التي تزورونها والوقت املتاح 

لديكم، ومدى اإقبال النا�ص عليكم، فاحلكمة مطلوبة من الداعية يف 

دعوته، وقد كان النبي ] يتخول اأ�شحابه املوعظة حتى ل ي�شاأموا 

وهكـــذا فكونوا، احر�شوا على الدعوة بالتـــي هي اأح�شن، واختاروا 

الزمان واملكان املنا�شب للدعوة.

والداعيـــة ل يياأ�ص من تكرار دعوته مرات ومرات، فاإن اأمر القلوب 

بيـــد اهلل تعـــاىل، ومـــا علـــى الداعية اإل البـــالغ، والكلمـــة التي قد 

ي�شتهـــني بهـــا الداعية رمبا ظل اأثرها يف قلب املدعو �شنني ثم تكون 

�شببا يف هدايته.  
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

�ملو�صـــــــوعات �لفقهية وُكتب �لفقه و�لدر��صـــــــات �ملتخ�ص�صة يف 

هذ� �ملجال، و�لتي تتعلق مب�صتجد�ت �حلياة و�ملعامالت.

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب
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يقول �لعامل �لفرن�صي موري�س بوكاي: لقد 

قمـــُت بدرا�شة القراآن الكـــرمي، وذلك دون 

اأي فكـــر م�شبق ومبو�شوعيـــة تامة، باحًثا 

عـــن درجة اتفـــاق ن�ص القـــراآن ومعطيات 

العلم احلديث، فاأدركت اأنه ل يحتوي على 

اأي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم 

يف الع�شر احلديث.

يقـــــــول خليل �أحمد (ق�س مب�صـــــــر �أ�صـــــــلم): 

يرتبـــط هذا النبي ] باإعجاز اأبد الدهر، 

مبا يخربنا بـــه امل�شيح \ يف قوله عنه: 

»ويخربكـــم باأمـــور اآتية، هـــذا الإعجاز هو 

القراآن الكرمي، معجزة الر�شول الباقية ما 

بقي الزمان، فالقـــراآن الكرمي ي�شبق العلم 

احلديـــث يف كل مناحيـــه، من طب، وفلك، 

وجغرافيا، وجيولوجيا، وقانون، واجتماع، 

وتاريـــخ.. ففي اأيامنا هـــذه ا�شتطاع العلم 

اأن يـــرى مـــا �شبـــق اإليـــه القـــراآن بالبيـــان 

والتعريف«.

»اأعتقـــد يقيًنا اأين لو كنـــت اإن�شاًنا وجوديا 

ل يوؤمـــن بر�شالة مـــن الر�شالت ال�شماوية 

وجـــاءين نفر من النا�ص وحدثني مبا �شبق 

به القراآن العلم احلديث –يف كل مناحيه- 

لآمنـــت بـــرب العـــزة واجلـــربوت، خالـــق 

ال�شموات والأر�ص ومل اأ�شرك به اأحًدا«.

»يف الظالم الدام�ص –اأيها امل�شيحي- ينزل 

القراآن الكرمي على ر�شوله ] ليك�شف لك 

عن اهلل عز وجل«.

»للم�شلـــم اأن يعتـــز بقراآنه، فهـــو كاملاء فيه 

حياة لكل من نهل منه«.

�أرنولد م�صت�صـــــــرق  يقـــــــول �صـــــــري توما�ـــــــس 

بريطاين: اإننا جند حتى من بني امل�شيحيني 

مثـــل األفـــار alvar )رجل اإ�شبـــاين( الذي 

ا�شتهـــر بتع�شبه علـــى الإ�شـــالم، يقرر اأن 

القـــراآن قد �شيـــغ يف مثل هـــذا الأ�شلوب 

البليـــغ اجلميـــل، حتـــى اإن امل�شيحيـــني مل 

ي�شعهم اإل قراءته والإعجاب به. 

�أما �مل�صت�صرق �لأمريكي و�صنجتون �إيرفنج 

فيقـــــــول: كانـــت التوراة يف يوم مـــا مر�شًدا 

واأ�شا�ص �شلوك حتى اإذا ظهر امل�شيح \ 

اتبـــع امل�شيحيـــون تعاليـــم الإجنيل، ثم حل 

القـــراآن مكانهمـــا، فقد كان القـــراآن اأكرث 

�شمـــول وتف�شيال من الكتابـــني ال�شابقني، 

كما �شحح القراآن ما قد اأدخل على هذين 

الكتابـــني من تغيري وتبديـــل، حوى القراآن 

كل �شـــيء وحوى جميـــع القوانـــني، اإذ اإنه 

خامت الكتب ال�شماوية. 

»يدعو القـــراآن اإىل الرحمة وال�شفاء واإىل 

مذاهب اأخالق �شامية«. 

يقـــــــول د. ميلر بـــــــروز )م�صت�صـــــــرق غربي(: 

هناك اآية يف القراآن ميكن اأن ي�شتنتج منها 

اأنه من اأهداف خلـــق املجموعة ال�شم�شية 

لفت نظـــر الإن�شان لكي يدر�ص علم الفلك 

وي�شتخدمـــه يف حياتـــه {هـــَو الَّـــِذي َجَعَل 

َرهُ َمنَاِزَل  َياء َوالَْقَمَر نُـــوًرا َوَقَدّ ْم�ـــَص �شِ ال�َشّ

�َشاَب}، وكثرًيا  ِننَي َواحْلِ ِلتَْعلَُمواْ َعـــَدَد ال�ِشّ

مـــا ي�شـــري القـــراآن اإىل اإخ�شـــاع الطبيعة 

لالإن�شـــان باعتبار اإحدى الآيات التي تبعث 

َن  علـــى ال�شكر والإميـــان {...َوَجَعَل لَكم ِمّ

نَْعـــام َما تَْرَكبُـــوَن لتَ�ْشتَُووا َعلَى 
َ
الُْفلْـــِك َواْلأ

ُظُهورِه ثَُمّ تَْذُكُروا ِنْعَمـــَة َرِبُّكْم اإَِذا ا�ْشتََويْتُْم 

َعلَيْـــِه َوتَُقولُـــوا �ُشبْحـــاَن الَّـــِذي �َشَخـــَر لَنَا 

َهـــَذا َوَما ُكنَّا لَُه ُمْقِرِنـــنَي}، ويذكر القراآن 

ل ت�شخري احليـــوان وا�شتخدامه فح�شب، 

فـــاإذا كان  اأي�ًشـــا،  ال�شفـــن  ولكـــن يذكـــر 

اجلمـــل وال�شفينة من نعـــم اهلل العظيمة، 

اأفال ي�شدق هذا اأكـــرث على �شكة احلديد 

وال�شيارة والطائرة.

»اإن اأعظم نتائج العلم ميكن اأن ت�شتخدم يف 

اأغرا�ص هدميـــة اأو بنائية، ورمبا كان هذا 

هـــو املق�شـــود مبا ورد يف القـــراآن، خا�شة 

با�شتخدام احلديد: {واأنزلنا احلديد فيه 

باأ�ـــص �شديد ومنافع للنا�ص}، واأظهر مثال 

علـــى هذه الآيـــة بال�شرورة هـــو ا�شتخدام 

الن�شـــاط الـــذري –الذي ن�شطـــت بحوثه- 

ل�شرورة حربية«. 

�إعـــــد�د: �لتحريــــر

يف هذ� �لباب نعر�س جلملة من �ملقولت 

و�لعلماء  �مل�صت�صـــــــرقني  مـــــــن  للكثريين 

و�لفال�صفة حول �لإ�صالم و�لقر�آن ونبيه 

]، وهي �صهادة من�صفة منهم رغم �أننا 
جند كثريين منهم غري م�صـــــــلمني.. �إل 

�أنها �صـــــــهادة حق �آثرو� على �أنف�صهم �إل 

�أن يقولوها.
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم

الرم�شانيـــة  الزيـــارات  هـــذه 

احلميمـــة بني الأقـــارب وعموم 

اأفراد املجتمـــع، بدًءا من قيادته 

اإىل كل فـــرد فيـــه، كيـــف ميكن 

ايجابيـــة  طاقـــة  اىل  حتويلهـــا 

يتحقـــق فيهـــا الرتاحـــم واملودة 

امل�شطنعـــة،  ل  ال�شادقـــة 

وال�شتعـــداد لتقـــدمي التنازلت 

من اأجل احلفـــاظ على ال�شمعة 

الطيبة؟ 

الـــذي نراه يف بلدنـــا على اأر�ص 

الواقع يختلف عن هذه ال�شورة 

الرم�شانية اجلميلة، فاحلدة يف 

اخل�شومة منت�شـــرة بني النا�ص، 

�شـــواء يف ال�شـــوؤون اخلا�شـــة اأو 

العامة، وقد قراأت يف التاريخ اأن 

املدينة املنـــورة قد تعر�شت عام 

920 ميـــالدي اىل حمـــم نارية 
خرجت جنوبا عن منطقة تبوك 

وتدفقـــت يف �شيـــل مـــن اخلور 

الذائبـــة باجتاه املدينـــة املنورة، 

ومل تـــرتك يف طريقهـــا قرية ال 

دمرتهـــا ول �شجـــرا ال اأحرقته، 

وفـــر النا�ص مـــن بيوتهم هاربني 

بعيـــدا عـــن طريـــق نهـــر املوت 

املخيف الذي كان يتجه مبا�شرة 

اىل املدينة املنورة التي عم اأهلها 

الفـــزع، كانـــت الأنبـــاء ت�شلهـــم 

باقرتاب اخلطـــر وارتفاع حجم 

النهـــر اىل مرت ون�شف املرت من 

النريان الذائبة، اأقبل النا�ص على 

الدعـــاء والت�شـــرع اىل اهلل عز 

وجل اأن يدفع عنهم هذا البالء، 

املتخا�شمـــون بع�شهم  واجتمـــع 

مـــع بع�ـــص، وقـــد عفـــا بع�شهم 

عن بع�ـــص، و�شعى الظاملون اىل 

اأ�شحـــاب املظـــامل وطلبوا منهم 

ال�شفـــح واأرجـــع الغا�شـــب مـــا 

اغت�شبه مـــن امل�شاكني، وعندما 

و�شـــل النهر النـــاري اىل �شمال 

اىل  ان�شطـــر  املنـــورة  املدينـــة 

�شطريـــن، متجهـــا اىل �شرقهـــا 

وغربهـــا وتوقف عنـــد م�شارف 

جبل اأحـــد، ومرت اأ�شابيع كثرية 

حتى بـــرد يف مكانه، فوق احلرة 

القدمية التي حتيط باملدينة من 

�شرقها وغربها. 

تذكـــرت اأثـــر البـــالء والنـــوازل 

على النا�ـــص يف ال�شالح بينهم، 

وت�شاءلـــت، هـــل لبد مـــن بالء 

كهـــذا، اأو كمثـــل اأيـــام الحتالل 

مـــن  نقلـــل  حتـــى  البغي�ـــص 

خ�شوماتنـــا، ونخفـــف من اأورام 

النفو�ـــص التي �شاعت بيننا؟ لقد 

بكـــى عمـــر بن اخلطـــاب ر�شي 

اهلل عنـــه وهو ي�شاهـــد الموال 

تتدفق بعد الفتوح، كانت �شفائح 

الذهب تتالألأ يف �شاحة امل�شجد 

النبوي حتت �شـــوء ال�شم�ص، ما 

دعاهم لتغطيتها بك�شاء حتى ل 

تبهر عيون النا�ص، قيل لعمر »مل 

تبكي يا اأمري املوؤمنني وهذا اأوان 

فرحة؟« فقال وهو ينظر اىل تلك 

المـــوال: »ما فتحت الدنيا على 

قوم ال �شاعـــت بينهم ال�شغينة 

والبغ�شـــاء«، وهـــو م�شداق قول 

النبـــي �شلـــى اهلل عليـــه و�شلم: 

»واهلل مـــا الفقر اأخـــاف عليكم، 

ولكـــن اأخاف عليكـــم اأن تب�شط 

عليكم الدنيا كمـــا ب�شطت على 

فتناف�شوهـــا  قبلكـــم،  كان  مـــن 

كمـــا تناف�شوهـــا، فتهلككـــم كـــم 

اأهلكتهم«.

بالدنـــا-  يف  لتـــزال  �شحيـــح، 

اخلليجية ب�شكل عام- روح التربع 

لالعمـــال اخلرييـــة التـــي زادت 

مـــع زيادة الـــرثوة، وهـــذا �شيء 

جيد، ولكن ما نتمناه »التربعات 

النوعية« مثل الت�شحية بالوقت 

لزيارة الأقارب والكف عن كلمة 

باملـــال  »م�شغـــول«، والت�شحيـــة 

لإ�شالح ذات البني، مع يقني باأنه 

�شريجـــع م�شاعًفـــا اإذا خل�شت 

النية لقول النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلـــم »مـــا نق�شـــت �شدقة من 

مـــال«.. ناأمـــل اأن ن�شتخل�ص من 

توا�شـــل رم�شــــــــان �شيًئا يبقى 

بعـــد رم�شـــان، وكل عـــام واأنتم 

بخري. 

حميمية 
رمضان.. 

هل تتحول 
إلى أفعال؟


